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1. UVOD 
V revizijskem poročilu o pravilnosti poslovanja Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova 
Gorica (v nadaljevanju: okrožno sodišče) v letu 2010 št. 320-3/2011-53 z dne 22. 6. 2012, je Računsko 
sodišče Republike Slovenije izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja.  
 
Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, smo v revizijskem poročilu podali 
zahtevo za predložitev odzivnega poročila.  
 
Okrožno sodišče je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložilo odzivno poročilo1. 
V odzivnem poročilu, ki sta ga s podpisom in pečatom potrdili odgovorni osebi Darinka Kogoj, 
predsednica okrožnega sodišča, in Samo Turel, direktor okrožnega sodišča, so predstavljeni popravljalni 
ukrepi. V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in 
zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.  
 
V tem poročilu: 

• predstavljamo nepravilnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje,  
• povzemamo popravljalne ukrepe in 
• izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov. 

 

                                                      

1  Št. Su 160005/2012-185 z dne 13. 9. 2012. 
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2. NEPRAVILNOSTI IN POPRAVLJALNI 

UKREPI 

2.1 Osnovna plača 

2.1.1 Opis nepravilnosti 

Tri javne uslužbenke so v napredovalnem obdobju od 1. 2. 2006, 1. 6. 2006 oziroma 1. 10. 2006 do 
31. 12. 2008 prejele tri letne ocene in dosegle 12 točk. V skladu z drugim in četrtim odstavkom 5. člena 
Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede2 (v nadaljevanju: Uredba) napredujejo za en 
plačni razred tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo ob šestem oziroma sedmem 
napredovanju najmanj 14 točk, če pa na podlagi seštevka treh letnih ocen javni uslužbenec ni zbral 
zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje 
naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko 
skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri 
najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja. Okrožno sodišče je za javne uslužbenke 
preverilo izpolnjevanje pogojev za šesto oziroma sedmo napredovanje v plačnem razredu 31. 3. 2009 in 
ugotovilo, da javne uslužbenke ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje. V letu 2010 so javne uslužbenke 
pri oceni delovne uspešnosti za leto 2009 pridobile oceno zadostno (dve točki), dobro (tri točke) oziroma 
zelo dobro (štiri točke). Okrožno sodišče je za javne uslužbenke 31. 3. 2010 ponovno preverilo 
izpolnjevanje pogojev za šesto oziroma sedmo napredovanje in na podlagi seštevka štirih letnih ocen so z 
dnem 1. 4. 2010 javne uslužbenke napredovale za en plačni razred. Ker je okrožno sodišče pri preverjanju 
izpolnjevanja pogojev za šesto oziroma sedmo napredovanje javnih uslužbenk upoštevalo štiri letne ocene 
in ne treh najugodnejših letnih ocen v obdobju od zadnjega napredovanja, je ravnalo v nasprotju s četrtim 
odstavkom 5. člena Uredbe, ki določa, da javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki 
pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje, ter se pri tem upošteva tri najugodnejše ocene v obdobju 
od zadnjega napredovanja.  

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Okrožno sodišče je javnim uslužbenkam izdalo sklepe o ugotovitvi in odpravi nezakonitosti3 
(v nadaljevanju: sklepi), s katerimi je javne uslužbenke za obdobje od 1. 4. 2010 do 1. 7. 2012 uvrstilo 
v pravilne plačne razrede. Z javnimi uslužbenkami je sklenilo dogovore o vračilu preveč izplačanih bruto 

                                                      

2  Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09. 
3  Št. Su 21041/2012-451 z dne 2. 7. 2012, št. Su 21041/2012-451 z dne 2. 7. 2012, št. Su 21041/2012-451 z dne 

2. 7. 2012. 
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plač v obdobju od aprila 2010 do junija 20124 (v nadaljevanju: dogovori), s katerimi so se dogovorili o 
vračilu preveč izplačanih plač v 27 enakih zaporednih mesečnih obrokih. Okrožno sodišče je z javnimi 
uslužbenkami sklenilo anekse k pogodbam o zaposlitvi5, s katerimi so določili plačne razrede javnih 
uslužbenk v skladu s posameznimi sklepi. 

2.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Izkazane popravljalne ukrepe ocenjujemo kot zadovoljive. S sklepi, aneksi k pogodbam o zaposlitvi in 
dogovori je okrožno sodišče plače javnih uslužbenk uskladilo z določbami Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju6. 
 

                                                      

4  Št. Su 210401/2012-451 z dne 20. 8. 2012, št. Su 210401/2012-451 z dne 20. 8. 2012 in št. Su 210401/2012-451 

z dne 20. 8. 2012. 
5  Št. Su 210101/08-232 z dne 30. 8. 2012, št. Su 210101/2004-794 z dne 30. 8. 2012 in št. Su 210101/2004-791 

z dne 30. 8. 2012. 
6  Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11. 
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3. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH 

UKREPIH 
Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti 
poslovanja v letu 2010 izdelalo Okrožno sodišče v Novi Gorici. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki sta 
ga s podpisom in pečatom potrdila predsednica okrožnega sodišča in direktor okrožnega sodišča, 
verodostojno. 
 
Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in 
predložene dokumentacije okrožnega sodišča. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in 
dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov. 
 
Ukrepe, predstavljene v točki 2.1.2, ocenjujemo kot zadovoljive, saj je okrožno sodišče uskladilo plače javnih 
uslužbenk z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.  
 
 
 
 
 
 
Dr. Igor Šoltes, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Poslano: 

1. Okrožnemu sodišču v Novi Gorici priporočeno; 
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
3. arhivu, tu. 




