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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba cenika za lastno dejavnost Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij
(CENIK ZA MALICO) – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - 
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 
116. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22)  je Vlada Republike Slovenije na svoji … 
seji dne …. pod točko ... sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k spremembi cenika za lastno dejavnost Uprave Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in sicer pod zaporedno številko:

5-ZPKZ Koper – gostinska dejavnost: CENIK ZA MALICO.-

                                                                                          Barbara Kolenko Helbl
                                                                                            generalna sekretarka vlade

Sklep prejmejo:
Ministrstvo za pravosodje (gp.mp@gov.si),-
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (gp.ursiks@gov.si),-
Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si),-
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (gp.ukom@gov.si).-

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
-
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica,-
mag. Bojan Majcen, generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.-

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
-
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
-
5. Kratek povzetek gradiva:
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) in Navodila o lastni dejavnosti Uprave Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij št. 410-26/2012/5 z dne 15. 3. 2017 smo pripravili 
spremembo cenika lastne dejavnosti Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij pod številko 5.

Dejavnost se v celoti financira iz lastnih prihodkov, ki so namenjeni za pokrivanje odhodkov, 
povezanih z opravljanjem dejavnosti. Cena je oblikovana na osnovi kalkulacij, te pa so izdelane na 
podlagi stroškov, načrtovanih za leto 2022. Izhodišča za oblikovanje plana je višina dejanskih stro
škov v preteklem obdobju.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkuren

čnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna
razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov dr
žavnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov ob
činskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov dr
žavnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov ob
činskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
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Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za teko
če leto (t)

Znesek za t + 1

/ / / / /
SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega 

uporabnika 
Šifra in naziv ukrepa, 

projekta
Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za teko
če leto (t)

Znesek za t + 1 

/ / / / /
SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:

Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunuI.
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanj
šanje):

prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,
obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

Finančne posledice za državni proračunII.
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:

proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo 
že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.
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II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov prora
čuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvr
ševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki
ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Finančnih posledic za leto 2022 ne ocenjujemo. Ocena realizacije na namenski proračunski postavki 
URSIKS, PP 16010-Obrat družbene prehrane, bo za 700 eur nižja od sprejetega proračuna.  
Za leto 2023 ocenjujemo realizacijo na PP 16010 v višini 17.500 eur, za leto 2024 pa v višini 1.000 
eur. V oceni realizacije je upoštevana rast cen v letu 2022 in napovedi za leto 2023 in 2024.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
pristojnosti občin,-
delovanje občin,-
financiranje občin.-

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
v celoti,
večinoma,
delno,
niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Predlog sklepa ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti:

DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE
                
                                                                                                    dr. Dominika Švarc Pipan

                                                    ministrica

PRILOGE:

PU 2031 cenik, kalkulativne osnove LD 2019,-
PU 2031 cenik, kalkulativne osnove LD 2021,-
Mnenje Ministrstva za finance št. 410-123/2022/3 z dne 15. 7. 2022,-
Navodilo o lastni dejavnosti URSIKS,-
Priloga 2.-
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     PRILOGA 1: Predlog sklepa Vlade RS

Številka:

Ljubljana,

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17) in 116. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22)  je Vlada 
Republike Slovenije na svoji … seji dne …. pod točko ... sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k spremembi cenika za lastno dejavnost Uprave 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in sicer pod zaporedno številko:

5-ZPKZ Koper – gostinska dejavnost: CENIK ZA MALICO.

     Barbara Kolenko Helbl
                                                                                            generalna sekretarka vlade

Sklep prejmejo:
Ministrstvo za pravosodje (gp.mp@gov.si)-
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (gp.ursiks@gov.si)-
Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si)-
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (gp.ukom@gov.si).-
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PRILOGA 2: Obrazložitev

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) in Navodila o lastni dejavnosti Uprave 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij št. 410-26/2012/5 z dne 15. 3. 2017 smo 
pripravili spremembo cenika lastne dejavnosti Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij:

pod številko 5, ki zajema cenik izvajanja gostinske dejavnosti za Zavod za prestajanje -
kazni zapora Koper.

Seznam cenikov za lastno dejavnost Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij:

Številka cenika Naziv cenika
1-ZPKZ Dob počitniška dejavnost: CENIK LETOVANJA
2-ZPMZKZ Celje gostinska dejavnost: CENIK ZA MALICO
3-ZPKZ Dob gostinska dejavnost: CENIK ZA MALICO
4-ZPKZ Ig gostinska dejavnost: CENIK ZA MALICO
5-ZPKZ Koper gostinska dejavnost: CENIK ZA MALICO
6-ZPKZ Ljubljana gostinska dejavnost: CENIK ZA MALICO
7-Prevzgojni dom Radeče gostinska dejavnost: CENIK ZA MALICO

Dejavnost se v celoti financira iz lastnih prihodkov, ki so namenjeni za pokrivanje odhodkov, 
povezanih z opravljanjem dejavnosti. Cena je oblikovana na osnovi kalkulacij, te pa so 
izdelane na podlagi stroškov, načrtovanih za leto 2022. Izhodišča za oblikovanje plana je vi
šina dejanskih stroškov v obratu družbene prehrane v ZPKZ Koper v preteklem obdobju.

Cenik pod zaporedno številko 5 vključuje cene za obroke, ki jih pripravlja obrat družbene 
prehrane v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper. Pri izdelavi kalkulacij smo upoštevali  vi
šino materialnih stroškov, amortizacije, stroškov zavarovanja in stroškov dela ter število 
obrokov za leto 2021. V kalkulacijo so zajeti naslednji stroški: hrana, drugi posebni materiali in 
storitve, električna energija, poraba druge energije, voda in komunalne storitve, tekoče vzdr
ževanje opreme zavodske kuhinje, drobni inventar za potrebe zavodske kuhinje, strošek čistil, 
strošek plina, amortizacija, stroški dela kuharjev in inštruktorjev ter stroški nagrad kuharjev.

Sprememba cene malice je nujna. Trenutna cena za malico, ki znaša 3,73 eur in velja od 1. 4.
2019 dalje, je bila kalkulirana po cenah dobave prehrambnih  izdelkov po pogodba iz leta 2017. 
Od leta 2020 imamo nove pogodbe in posledično višje cene prehrambnih izdelkov. Zaradi 
neugodnih razmer na tržišču in dvig cen energentov v letošnjem letu, pričakujemo ponoven 
dvig cen prehrambnih artiklov, tako da s trenutno veljavno ceno za malico ne pokrivamo več 
stroškov nabave in  ostalih stroškov obrata družbene prehrane, zato je potrebno ceno za 
malico zvišati na 4,27 eur.
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