
REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

Na podlagi 24. člena Zakona o Računskem sodišču (v nadaljevanju: ZRacS) in 23. člena
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije

izdajam naslednje

PREDHODNO POROČILO
o opravljenem nadzoru izvajanja nalog v letu 1995

na

OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU

Kranj, Zoisova ulica 2

 v delu, ki se nanaša na naloge s področja računovodstva za Okrajno sodišče na
Jesenicah

Številka: 1205-7/96-5

Ljubljana, 18. julij 1997
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UVOD

Na Okrožnem sodišču  v Kranju , Zoisova ulica 2, je bil opravljen nadzor izvajanja nalog v
letu 1995 na Okrožnem sodišču v Kranju v delu, ki se nanaša na naloge s področja
računovodstva za Okrajno sodišče na Jesenicah, na podlagi sklepa o izvedbi nadzora, št.
1205-7/96-1.

Pregled sta opravili revizijski delavki Nevenka Šiško in Dominika Ambrožič ter pripravnica
Monika Jenko v času od 23. oktobra 1996 do 21. novembra 1996 ter od 20. januarja 1997 do
24. januarja 1997.

Obseg nadzora: izvajanje nalog sodišča v letu 1995

Cilj nadzora:

− preveriti zakonitost obračuna in izplačil plač, drugih osebnih prejmkov ter povračil
stroškov v zvezi z delom.

Pravna podlaga delovanja

Pravna podlaga delovanja sodišč je določena v:
− Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS)
− Zakonu o sodiščih (v nadaljevanju: ZS)
− Sodnem redu, ki v 347. členu določa, da poslovanje s sredstvi za delo okrožnega in

okrajnega sodišča opravlja računovodstvo okrožnega sodišča.

Odgovorne osebe

Odgovorne osebe na Okrožnem sodišču v Kranju so:

− v. d. predsednika Okrožnega sodišča Kranj Anton Šubic, od 1. januarja 1995 do 31.
oktobra 1995

− v. d. predsednica Okrožnega sodišča Kranj Terezija Zorko, od 1. novembra 1995 do 7.
januarja 1996

− vodja računovodstva Marija Tomaževič, od 1. januarja 1995 do 30. junija 1995, ekonomski
tehnik

− vodja računovodstva Tatjana Goličič, od 1. julija 1995 do 6. marca 1996, diplomirana
ekonomistka.

Zaradi daljše odsotnosti vodje računovodstva Goličič Tatjane, ki je bila v bolniškem staležu
od  1. novembra 1995 do prenehanja delovnega razmerja, to je do 6. marca 1995, je njene
naloge po pogodbi o delu opravljala Marija Tomaževič.
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1. STROŠKI DELA

Okrajno sodišče na Jesenicah ni samostojni proračunski porabnik. Poslovanje s sredstvi za
delo okrožnega in okrajnih sodišč opravlja računovodstvo okrožnega sodišča na podlagi 347.
člena Sodnega reda. Okrožno sodišče vodi računovodstvo po Zakonu o računovodstvu (v
nadaljevanju: ZR) in Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 in
1995 (v nadaljevanju: ZIPRS94). V 349. členu Sodnega reda je določeno, da se stroški
poslovanja okrožnega in okrajnega sodišča vodijo ločeno.

V skladu s 173. členom sodnega reda zadeve sodne uprave opravlja predsednik sodišča oz. na
okrajnih sodiščih predstojnik sodišča, če ni v zakonu ali sodnem redu določeno drugače. V
zadnjem odstavku 348. člena sodnega reda je določeno, da predsednik okrožnega sodišča
lahko pooblasti predstojnika okrajnega sodišča za pomožnega odredbodajalca za poslovanje z
blagajno.

2.1. Plače in drugi osebni prejemki

Revidirane so bile plače za mesec december 1995 za vse zaposlene (sodnike in sodno osebje).
V tem mesecu je bila za okrajno sodišče na Jesenicah izplačana bruto plača  za redno delo v
skupnem znesku 2.560.442,10 SIT.

Osnovna plača

Plače sodnikov in sodnega osebja

Osnova za obračun plač sodnikov je določena v 45. členu Zakona o sodniški službi (v
nadaljevanju: ZSS), ki določa, da je osnova za obračun sodniške plače enaka osnovi za
obračun plače poslanca. V skladu s 46. členom omenjenega zakona se sodniška plača določi
tako, da se osnova pomnoži s koeficientom plačilnega razreda in poveča za sodniški dodatek
zaradi nezdružljivosti, skupni znesek pa poveča za odstotek za delovno dobo.

Plače sodnega osebja (strokovne sodelavke, administrativno tehničnih delavcev) so določene
z Zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
(v nadaljevanju: ZRPJZ).

Pri izplačilu plač za december 1995 je bilo sodnikom izplačano poleg plače še doplačilo za
mesec november v višini 2 %, iz ostanka sredstev od plač sodnikov po stanju 31. december
1995. Sodnemu osebju pa je bil izplačan ostanek od plač kot dodatni učinek v višini 13,50 %
pri plači za mesec december. Izplačilo je bilo opravljeno na podlagi odredbe predsednice
Okrožnega sodišča v Kranju.

Omenjena odredba določa:
“Ostanek sredstev od plač po stanju 31. december 1995 znaša v bruto znesku SIT =
1.523.017,70, od tega ostanek od plač administrativno tehničnih delavcev  SIT =
1.356.335,20, ostanek od plač sodnikov pa SIT = 166.682,50.”
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Zneski v tej odredbi se ne nanašajo le na revidirano sodišče, ampak so skupni za Okrožno
sodišče v Kranju in vsa okrajna sodišča iz njegovega območja.

Iz knjigovodske evidence ni razvidno, kolikšen je bil ostanek teh sredstev le za revidirano
sodišče, ker se plače in prispevki ne vodijo po stroškovnih mestih. Sodišče bi moralo te
stroške voditi ločeno po stroškovnih mestih v skladu z 349. členom Sodnega reda. Ta določa,
da se stroški poslovanja okrožnega in okrajnega sodišča vodijo ločeno.

Skupna višina izplačanega doplačila plač za sodnike je znašala 21.877,20 SIT. Sodnikom je
bilo izplačano doplačilo od najmanj 7.118,00 SIT do največ 7.453,80 SIT bruto. Plača
sodnika je določena v 45., 46. in 47. členu ZSS, ki ne dovoljuje povečanja plač iz ostanka
sredstev za plače.

Sodnemu osebju je bila izplačana delovna uspešnost iz dveh naslovov, enkrat na podlagi
zgoraj omenjene odredbe, drugič pa na podlagi ZRPJZ v višini 2,5 %. Izplačilo delovne
uspešnosti iz obeh naslovov v skupni višini 203.068,90 SIT oz. 16 % skupnega obsega
sredstev za plače ostalih zaposlenih je s tem preseglo dovoljene  3 %, določene v 18. členu že
omenjenega ZRPJZ. Delovna uspešnost je bila izplačana sodnemu osebju v bruto znesku v
razponu od 538,80 SIT do 23.074,80 SIT. Izplačilo delovne uspešnosti pri posameznem
delavcu ni preseglo dovoljenih 20 % osnovne plače, kot to določa 17. člen ZRPJZ.

Ostanek sredstev za plače sodnega osebja in sodnikov bi se moral v skladu z ZIPRS94
vplačati v proračun.

Dodatki

Pri preveritvi dodatkov je bilo ugotovljeno, da so bili vsem sodnikom in predstojnici
Okrajnega sodišča na Jesenicah izplačani dodatki v skladu s 46. in 47. členom ZSS.

Sodnemu osebju  pa je bil izplačan dodatek za delovno dobo v skladu z 19. členom  ZRPJZ
in v skladu s 60. členom Zakona o delavcih v državnih organih (v nadaljevanju: ZDDO).

Dvema delavkama je bil priznan in izplačan dodatek na tarifno skupino na podlagi Aneksa h
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Delavki v vložišču in arhivu (II. tarifna skupina) je bil priznan dodatek v višini 0,07
količnika, čistilki (I. tarifna skupina) pa dodatek v višini 0,15 količnika.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Napredovanje

V skladu z 2. odstavkom 106. člena ZSS so bili 3 sodniki imenovani na položaj svetnika in
uvrščeni v plačilni razred 2,94. Predstojnica je bila imenovana na položaj svetnice dne 14.
januarja 1995, oba sodnika pa s 1. januarjem 1995.

Preverjena so bila napredovanja sodnega osebja v obdobju od 1. januarja 1995 do 31.
decembra 1995. V tem obdobju so napredovali štirje delavci. Trije delavci so izjemno
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napredovali na podlagi 29. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v javnih
tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških. Od teh treh je ena
delavka v letu 1995 napredovala še enkrat, ker je poleg vodenja zemljiške knjige opravljala
tudi delo sodne referentke v zemljiški knjigi. En delavec pa je napredoval na podlagi 16., 27.
in 32. člena omenjenega pravilnika.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Drugi osebni prejemki

Pravno podlago za druge osebne prejemke za sodnike določa 55. člen ZSS, višino teh izplačil
pa Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodnikov, ki ga je sprejel Sodni svet v letu
1994.

Za sodno osebje pa  pravno podlago za druge osebne prejemke določa 40. člen KPND in 70.
člen ZDDO. Višino teh izplačil pa določa Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije.

Drugi osebni prejemki so bili naslednji:

Regres za letni dopust 1995

Regres za letni dopust za leto 1995 je bil izplačan sodnikom v skladu s Sklepom o regresu za
letni dopust sodnikov ter sodnemu osebju v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti.

Zaposleni so prejeli dvakratni znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred v bruto znesku
63.648,00 SIT na zaposlenega.

Regres je bil izplačan 19 zaposlenim  v bruto znesku 1,209.312,00 SIT, in sicer v dveh delih:
− 1. del v višini 604.656,00 SIT dne 22.5.1995 in
− 2. del v višini 604.656,00 SIT dne 22.6.1995.

Vseh 19 zaposlenih je bilo upravičenih do izplačila regresa za letni dopust za leto 1995.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Jubilejne nagrade

V letu 1995 sta bili izplačani dve jubilejni nagradi, in sicer za 30 let delovne dobe (v znesku
60.479,00 SIT) in za 20 let delovne dobe (v znesku 49.745,00 SIT).

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Povračila stroškov v zvezi z delom
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Povračila stroškov v zvezi z delom, do katerih je upravičen sodnik, določa 55. člen ZSS.
Višino določa na podlagi 57. člena ZSS Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih
sodnikov, ki ga je sprejel Sodni svet v letu 1994.

Za sodno osebje pravno podlago za povračila stroškov določata 71. člen ZDDO in 42. člen
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:
KPND). Višina teh izplačil je določena v Sklepu Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije.

Povračila so bila nasledja:

Prehrana med delom

V mesecu decembru 1995 je sodišče izplačalo regres za prehrano v višini 154.630,00 SIT. Pri
izplačilih vsem zaposlenim je bila upoštevana dejanska prisotnost na delu in pravilna višina
izplačil.

Prevoz na delo in iz dela

V mesecu decembru 1995 je nadzorovana oseba izplačala stroške za prevoz na delo in iz dela
v višini 74.280,00 SIT. Pri izplačilih vsem zaposlenim je bila upoštevana dejanska prisotnost
na delu in pravilna višina izplačil.

Službena potovanja

V mesecu decembru 1995 je bila izplačana le ena kilometrina v znesku 1.426,00 SIT. Drugih
službenih potovanj v tem mesecu ni bilo.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.
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Na podlagi ugotovitev, Računsko sodišče izreka naslednje

MNENJE

Okrožno sodišče Kranj ni vodilo stroškov plač in prispevkov ločeno za okrožno sodišče in
posamezna okrajna sodišča, v skladu z 349. členom Sodnega reda. Zaradi tega sodišče ni
zagotovilo preglednosti stroškov ter ni moglo vzpostaviti notranjih kontrol, ki bi  zagotavljale
skladnost poslovanja s porabo sredstev.

Pri preveritvi plač za mesec december 1995 je bilo ugotovljeno, da je sodišče iz ostanka
sredstev za plače sodnikom neupravičeno izplačalo doplačilo plač v višini 2%, sodnemu
osebju pa je bila izplačana delovna uspešnost v večjem obsegu kot ga dovoljuje ZRPJZ.

Pravni pouk: Zoper to predhodno poročilo so po 26. členu ZRacS možne pripombe v  roku
15 dni od dneva vročitve. Pripombe se pošljejo v 3 izvodih na
Računsko sodišče Republike Slovenije, Prežihova ulica 4, Ljubljana.

dr. Etelka Korpič - Horvat
namestnica predsednika Računskega sodišča

Vročiti:
1. Okrožnemu sodišču v Kranju,
   Zoisova ulica 2
2. Arhiv, tu
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DODATEK

V tem poročilu so bili upoštevani predvsem naslednji predpisi:

− Ustava Republike Slovenije, URS, Uradni list RS/I, št. 33/91
− Zakon o Računskem sodišču, ZRacS, Uradni list RS, št. 48/94
− Zakon o sodiščih, ZS, Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95
− Zakon o sodniški službi, ZSS, Uradni list RS, št. 19/94
− Sodni red, Uradni list RS, št. 17/95
− Zakon o računovodstvu, ZR, Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90, 61/90 ter

Uradni list RS, št. 42/90, 30/93, 32/93
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 in 1995, ZIPRS94,

Uradni list RS, št. 26/94 in 40/95
− Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti,

ZRPJZ, Uradni list RS, št. 18/94
− Zakon o delavcih v državnih organih, ZDDO, Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91,

2/91-I in 4/93
− Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, KPND, Uradni

list RS, št. 18/91-I, 52/92, 13/93, 34/93 in 80/94
− Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, Uradni list RS, št. 34/93
− Sklep o regresu za letni dopust sodnikov, Uradni list RS št. 30/95
− Pravilnik o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v javnih tožilstvih, javnih

pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških, Uradni list RS, št. 41/94
-   Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 22/91-I
-  Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodnikov, Uradni list RS, št. 68/94


