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ZADEVA: Soglasje ustanovitelja k Programu dela, finančnemu in kadrovskemu načrtu
javnega zavoda Hiša za otroke za leto 2022 - predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega in drugega odstavka 6. člena Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in 
njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21), 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) ter prvega in drugega odstavka 10. 
člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Hiša za otroke (Uradni list RS, št. 121/21 in 195/21) je 
Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko .. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Programu dela, finančnemu in kadrovskemu načrtu
javnega zavoda Hiša za otroke za leto 2022.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo: 
– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana
– Javni zavod Hiša za otroke, Zaloška 59, Ljubljana

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 za pravosodje
Dr. Igor Šoltes, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje 
Dr. Sebastjan Zbičajnik, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje
Mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, 
Ministrstvo za pravosodje
Mag. Andrej Del Fabro, vodja Oddelka za otrokom prijazno kazensko pravosodje, Ministrstvo za 
pravosodje
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, določa, da 
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se celostna obravnava otrok izvaja kot javna služba v javnem zavodu, ki ga ustanovi Republika 
Slovenija. Četrti odstavek 6. člena Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni 
obravnavi v hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21) določa, da se sredstva za delovanje zavoda 
zagotovijo iz državnega proračuna in drugih virov v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda. V 19. členu 
Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Hiša za otroke (Uradni list RS, št. 121/21 in 195/21) je nadalje 
določeno, da so prihodki zavoda:
-        sredstva iz proračuna Republike Slovenije;
-        sredstva iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti;
-        sredstva iz proračuna Evropske unije in druga sredstva iz tujine;
-        prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu;
-        dotacije in darila;
-        drugi prihodki v skladu s predpisi.

Svet zavoda je na svoji 6. redni sej dne 18. 6. 2022 sprejel Program dela, finančni in kadrovski načrtu
javnega zavoda Hiša za otroke za leto 2022 in ga posredoval ustanoviteljici v soglasje.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

Program dela, finančni in kadrovski načrtu javnega zavoda Hiša za otroke za leto 2022 predvideva
skupno 252.184,91 EUR prihodkov, od tega 77.495,60 EUR sredstev iz integralnega dela proračuna 
Republike Slovenije. Večji del stroškov poslovanja, in sicer 174.689,31 EUR bo javni zavod pokril iz 
naslova prihodkov v naprej opredeljenega projekta Hiša za otroke – Barnahus, ki se sofinancira iz 
sredstev Norveškega finančnega mehanizma.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih 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:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za tekoče 
leto t* *t=2022

Znesek za t 
+ 1

Ministrstvo za 
pravosodje

2030-21-0012
Celostna obravnava 
otrok v hiši za otroke

211119 -
Celostna 
obravnava otrok 
v hiši za otroke

77.495,60 EUR /

Ministrstvo za 
pravosodje

2030-20-0014 Hiša za 
otroke

200707 - Hiša 
za otroke - NOR 
in EGP FM 14-
21 (85 %)
200708 - Hiša 
za otroke - NOR 
in EGP FM 14-
21 - slovenska 
udeležba (15 %)

174.689,31 EUR /

SKUPAJ 252.184,91 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za tekoče 
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
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

dr. Dominika ŠVARC PIPAN
ministrica

Priloge:
– predlog sklepa Vlade RS
– Program dela, finančni in kadrovski načrt javnega zavoda Hiša za otroke za leto 2022
– sklep sveta javnega zavoda Hiša za otroke
– Priloga 2



5

Datum:
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