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EVA: 

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

ZADEVA: Soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega 
zavoda Rinka za leto 2023 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrte alineje 21. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), tretje alineje 15. člena 
Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka (Uradni list RS, št. 96/14 in 50/16) ter 
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) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne …. pod točko ... sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega 
gospodarskega zavoda Rinka za leto 2023, ki ga je sprejel upravni odbor zavoda na seji dne
7. 12. 2022.
                                                                 
                                                                                                                Barbara Kolenko Helbl                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                 generalna sekretarka

Prejemniki: 
1. Ministrstvo za pravosodje, gp.mp@gov.si  
2. Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, gp.ursiks@gov.si 
3. Javni gospodarski zavod Rinka, ales.kumperger@gov.si
4. Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo dela KAZI

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
- Dr. Uroš Gojkovič, generalni sekretar
- mag. Bojan Majcen, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 

sankcij
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:

http://www.mpju.gov.si/
http://www.mpju.gov.si/
mailto:Gp.gs@gov.si
mailto:gp.mp@gov.si
mailto:gp.ursiks@gov.si
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V tretji alineji 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka (Uradni list RS, 
št. 96/14 in 50/16) je določeno, da Republika Slovenija kot ustanoviteljica Javnega gospodarskega 
zavoda Rinka (v nadaljevanju: JGZ Rinka) daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu 
načrtu ter letnemu poročilu. Upravni odbor JGZ Rinka je Letni program dela in finančni načrt za leto 
2023 sprejel na svoji 12. redni seji dne 7. 12. 2022.

Glede na navedeno je v predmetnem vladnem gradivu predlagano, da Republika Slovenija poda 
soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu JGZ Rinka za leto 2023.
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 srednja podjetja ter 

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
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Republika Slovenija kot ustanoviteljica JGZ Rinka na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
gospodarskega zavoda Rinka zagotavlja sredstva za plače in druge stroške dela zaposlenih na 
področju gospodarske javne službe ter delno sredstva za nagrade in druge stroške dela zaprtih oseb. 
Za leto 2023 je predvideni znesek 600.000,00 EUR.
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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)
Znesek za t + 1

2031 - Uprava RS 
za izvrševanje 
kazenskih sankcij

2031-21-0002 – 
izvrševanje kazenskih 
sankcij

130015- 
financiranje 
zaposlovanja 
zaprtih oseb

600.000

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 
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

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
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 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
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:
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2023.

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.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

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 izvrševanje 
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:
/
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: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
/

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) 
javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.

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

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2438
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-21-0047
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1063
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0986
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0248
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11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Dr. Dominika Švarc Pipan
    MINISTRICA

PRILOGE: 
 priloga 2,
 osnutek sklepa,
 obrazložitev,
 mnenje Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo, Službe Vlade Republike 

Slovenije za zakonodajo
 Letni program dela in finančni načrt JGZ Rinka za leto 2023,
 sklep upravnega odbora JGZ Rinka z dne 7. 12. 2022.
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Na podlagi četrte alineje 21. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), tretje alineje 
15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka (Uradni list RS, št. 96/14 
in 50/16) ter 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) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. pod točko ... sprejela naslednji
 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu 
Javnega gospodarskega zavoda Rinka za leto 2023, ki ga je sprejel upravni odbor zavoda na 
seji dne 7. 12. 2022.

                                                                         
                                                                                                      Barbara Kolenko Helbl                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                      generalna sekretarka

Prejemniki: 
1. Ministrstvo za pravosodje, gp.mp@gov.si  
2. Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, gp.ursiks@gov.si 
3. Javni gospodarski zavod Rinka, ales.kumperger@gov.si
4. Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo dela KAZI

mailto:gp.mp@gov.si
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OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 3. člena Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka (Uradni list RS, 
št. 96/14 in 50/16; v nadaljnjem besedilu: odlok) je Republika Slovenija ustanoviteljica zavoda, 
ustanoviteljske pravice pa uresničuje in obveznosti izpolnjuje Vlada Republike Slovenije.

V skladu s tretjo alinejo 22. člena odloka upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Rinka 
(v nadaljnjem besedilu: JGZ Rinka) na predlog direktorja sprejme letni program dela in finančni 
načrt ter ju predloži v soglasje ustanoviteljici. 

Upravni odbor JGZ Rinka je na podlagi predloga direktorja na svoji 12. redni seji  dne 7. 12. 
2022 soglasno sprejel Letni program dela in finančni načrt JGZ Rinka za leto 2023.

Iz Letnega programa dela in finančnega načrta JGZ Rinka za leto 2023 izhaja, da so prihodki 
JGZ Rinka s strani ustanoviteljice, ki jih zagotavlja  na podlagi 12. člena odloka, za plače in 
druge stroške dela zaposlenih na področju gospodarske javne službe ter delno sredstva za 
nagrade in druge stroške dela zaprtih oseb predvideni v višini 600.000,00 EUR.

V letu 2023 se načrtujejo prihodki v višini 2.136.500,00 EUR. Iz naslova prodaje proizvodov in 
storitev iz dejavnosti gospodarske javne službe se načrtujejo prihodki v višini 2.131.500,00 
EUR, iz naslova tržne dejavnosti pa prihodki v višini 5.000,00 EUR. Glede na to, da se planirajo 
odhodki v višini 2.104.100,00 EUR, se v letu 2023 pričakuje presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 32.400,00 EUR.

Letni program dela JGZ Rinka je pripravljen glede na možnosti zaposlovanja zaprtih oseb na 
prestajanju kazni v Zavodih za prestajanje kazni zapora na področju Republike Slovenije in 
Prevzgojnem domu Radeče. Predvideva povprečno število 152 zaposlenih zaprtih oseb (v letu 
2022 jih je bilo 134). Za dosego tega cilja bo JGZ Rinka skupaj z drugimi službami v zavodih za 
prestajanje kazni zapora iskal možnosti za zagotavljanje čim večjega števila zaprtih oseb. 

Planirane so investicije v nabavo osnovnih sredstev v višini 208.600,00 EUR. Sredstva se zanje 
se načrtujejo iz naslova neporabljene amortizacije za leto 2022, amortizacije za leto 2023 in iz 
dobička leta 2022, vir sredstev pa bodo tudi leasingi. Nabava bo realizirana glede na 
razpoložljiva finančna sredstva.

V nadaljevanju podajamo še pojasnila na posamezna večja odstopanja plana odhodkov za leto 
2023 glede na preteklo leto, in sicer:

 nabava strokovne literature in izobraževanje - gre za udeležbo na raznih strokovnih 
seminarjih, predvsem s področja kmetijstva in živinoreje. Že v planu za leto 2022 je JGZ 
Rinka imel planirane enake zneske, vendar je bilo zaradi epidemije Covid-19 
organiziranih bistveno manj seminarjev in posvetovanj. V JGZ Rinka pričakujejo, da bo 
v letu 2023 tega izobraževanja več,

 zavarovanje posevkov - zaradi vedno bolj nepredvidljivega vremena so se premije 
povečale,

 vstopnice - gre za obisk raznih strokovnih sejmov, ki jih je bilo v preteklih letih nekoliko 
manj,

 stroški prevoza zaprtih oseb na delo - gre za zaprte osebe, ki prihajajo na delo iz Iga v 
Ljubljano in jim JGZ Rinka krije stroške prevoza. Zaradi potreb po delavcih v Ljubljani 
JGZ Rinka pričakuje, da bo na delo prihajalo nekaj več zaprtih oseb,

 povečanje študentskega dela - študentskega dela se JGZ Rinka poslužuje samo v 
izjemnih primerih, ko z zaprtimi osebami in zaposlenimi ne more realizirati določenega 
dela. 

Pri vseh navedenih postavkah gre za relativno majhne zneske in je zelo težo oceniti realno 
višino stroškov.

V tretji alineji 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka (Uradni list 
RS, št. 96/14 in 50/16) je določeno, da Republika Slovenija kot ustanoviteljica JGZ Rinka daje 
soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu ter letnemu poročilu. 
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Glede na navedeno predlagamo, da poda Vlada Republike Slovenije soglasje k Letnemu 
programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Rinka za leto 2023, ki ga 
je sprejel upravni odbor JGZ Rinka na 12. redni seji dne 7. 12. 2022.
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