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Strategija informatizacije slovenskega pravosodnega sistema 2008–2013

PREDGOVOR

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je 12. oktobra 2006 sprejela Resolucijo o 
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, v kateri je kot 
ključno nalogo postavila povezovanje storitev institucionalnega okolja 
s pomočjo tehnoloških inovacij. Povezati storitve institucionalnega 
okolja s pomočjo tehnoloških inovacij je glavni cilj Strategije 

informatizacije pravosodnega sistema 2008–2013. Pri povezovanju storitev 
institucionalnega okolja bo Ministrstvo za pravosodje, kot povezovalni člen, med nosilci 
in udeleženci informatizacije pravosodnega sistema odigralo pomembno vlogo, saj 
bo s strategijo, ki je pred vami, in akcijskim načrtom e-pravosodje, ki sledi, dejavno 
prispevalo k uresničitvi vseh projektov e-pravosodja.

Izvajanje Strategije informatizacije pravosodnega sistema 2008–2013 vsem 
udeležencem e-pravosodja zagotavlja enkratno priložnost, da prispevajo k 
izboljšavam poslovanja pravosodja, ki predstavljajo pomemben izziv. Za uresničitev 
izvajanja strategije je zato potrebno zagotoviti ustrezno opremljenost z informacijsko-
komunikacijskimi tehnologijami ter sprejeti standarde kot podlago za nadaljnje projekte. 

Prepričan sem, da Strategija informatizacije pravosodnega sistema 2008–2013 
postavlja zahteve za dobro upravljanje in kaže načine za potrebno sodelovanje, ob 
ustrezni infrastrukturi, s pomočjo znanja in izobraževanja. Z upoštevanjem usmeritev 
strategije bomo izpolnili pričakovanja državljanov za učinkovitejše in prijaznejše storitve 
pravosodnega sistema. 
 

prof. dr. Lovro Šturm
minister za pravosodje 
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 O STRATEGIJI

Pravosodni sistem (pravosodje) ima pomemben nacionalni in strateški pomen. 
Je namreč bistveni dejavnik varstva pravic, gospodarskega razvoja in blaginje. 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je področje, na katerem je (poleg 
sprememb zakonodaje) v pravosodnem sistemu po našem mnenju mogoče najbolj 
povečati učinkovitost delovanja pravosodnega sistema, in to s količino in kakovostjo. 
IKT ne pomeni samo informacijske podpore obstoječim procesom, temveč podpira tudi 
spreminjanje poslovanja procesov v smislu večje učinkovitosti in odličnosti.

Izboljšanje učinkovitosti pravosodja izhaja iz temeljnih ciljev dobrega upravljanja, ki 
temeljijo na vključenosti, vladavini prava, preglednosti, odzivnosti, soglasnosti pri 
odločanju, pravičnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter odgovornosti. Organizacijska in 
normativna urejenost institucionalnega okolja je eden nujnih pogojev za vzpostavljanje 
konkurenčnosti in varnosti poslovanja, rasti gospodarstva, kakovosti življenja 
državljanov ter njihove varnosti in učinkovitega varstva pravic. 

Institucionalno okolje mora zagotavljati delovanje zakonsko predpisanih norm, ob tem 
pa je pomembno, da so v sodobni družbi veljavni višji etični standardi, ki spadajo k 
družbeni odgovornosti. Družbena odgovornost nam nalaga, da poleg ekonomskih 
in pravnih zahtev (ekonomska načela in jurisdikcija) čim bolj uveljavljamo tudi etična 
načela.

Za uspešnost gospodarstva, pravno varnost posameznikov in povečanje blaginje 
je nujno zagotoviti učinkovito delovanje pravosodnega sistema, pri čemer je treba 
upoštevati pomembne dejavnike, kot so kakovost, obseg in učinkovitost varstva pravic. 
Pravosodni sistem mora zagotavljati delovanje vseh mehanizmov, ki so vzpostavljeni 
v pravni državi, poleg tega pa si mora prizadevati za lastno učinkovitost in prispevati h 
kakovosti življenja državljanov in učinkovitemu varstvu pravic. 

Za zagotavljanje konkurenčnosti in vzdržne rasti gospodarstva ter doseganje splošne 
blaginje družbe kot celote ob upoštevanju pripada zadev na vseh ravneh pravosodja z 
obstoječim načinom dela in razpoložljivimi viri ne moremo doseči bistvenega prispevka 
k uspešnosti in učinkovitosti pravosodnega sistema. Le sistematično, strateško 
naravnano ravnanje s človeškimi viri, tehnologijami in procesi ob uporabi sodobnih 
načinov ravnanja in upravljanja lahko omogoča korenito izboljšanje.
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Zadane cilje iz strategije lahko dosežemo le s temeljito analizo stanja, 
prilagajanjem pravosodnih poslovnih procesov in primerno uporabo sodobne 
informacijske tehnologije. Povečanje učinkovitosti pravosodja je tako mogoče 
doseči le z boljšim upravljanjem in vodenjem na vseh ravneh pravosodja ter s 
prenovo poslovnih procesov, podprto s strateško opredeljenimi informacijskimi 
rešitvami.

Temeljni dolgoročni cilji Republike Slovenije v pravosodju so: 

• zagotovitev pravice do sojenja v razumnem roku in vzpostavitev večjega zaupanja v 
pravosodni sistem, 

• širitev dostopa do pravnega (sodnega) varstva ter
• večja pravna varnost (zanesljivost in predvidljivost), ki temelji na zakonitosti in 

nepristranskosti.

Ministrstvo za pravosodje je odgovorno za pripravo smernic za predlaganje zakonodaje 
in zagotavljanje pravosodnih storitev ter sodelovanje pri tem z drugimi nosilci 
pravosodnega sistema, ki omogočajo nemoteno in učinkovito delovanje pravosodnega 
sistema, pri čemer sledijo temeljnim pravnim načelom:

• načelu pravičnosti,
• načelu pravne varnosti in predvidljivosti,
• načelu enakosti pred zakonom,
• načelu ekonomičnosti.

V Republiki Sloveniji smo predstavniki organov oziroma ustanov pri strategiji 
informatizacije pravosodnega sistema v Sloveniji zaznali probleme, ki po našem 
mnenju zavirajo nadaljnji razvoj pravosodja, če ne bomo vanj uspešno in smiselno 
vključili informatizacije procesov. Ena večjih posledic neučinkovitosti pravosodja so 
gotovo sodni zaostanki, a menimo, da jih lahko uspešno rešujemo tudi z ustrezno in 
učinkovito informatizacijo procesov v pravosodju.

S Strateškim svetom, ki ga je ustanovil minister za pravosodje prof. dr. Lovro Šturm, 
je povezan tudi projekt e-pravosodje, v okviru katerega se pripravljata akcijski načrt 
e-pravosodja, ki bo smiselno nadaljevanje strategije, in izvedbeni načrt po posameznih 
nosilcih pravosodnega sistema Republike Slovenije.
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TEMELJNA IZHODIŠČA

Pod e-pravosodje razumemo optimizacijo in izvajanje procesov (informacije, 
komunikacije, transakcije) v pravosodnih ustanovah in med njimi kakor tudi med 
pravosodnimi ustanovami in državljani, podjetji ter drugimi državnimi ustanovami 
s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije, pri čemer je glavni namen 
e-pravosodja povečati učinkovitost pravosodja.

E-pravosodje se odvija v okviru treh komponent, ki so med seboj tesno prepletene. To so:

1. institucionalna komponenta, ki je pravna podlaga, odvisna od različnih vplivov in 
zahtev različnih okolij, in je zato najzahtevnejša;

2. organizacijska komponenta, ki je povezana s postopki, kulturo delovanja in tradicijo 
posameznih pravosodnih ustanov in zato zahtevnejša;

3. tehnološka komponenta, ki je obvladljiva dokaj enostavno kljub različnim platformam 
in sistemom ter odvisna od nenehnega razvoja in novosti.

Slika 1: Komponente e-pravosodja

Institucionalna 
komponenta

E - pravosodje

Tehnološka 
komponenta

Organizacijska 
komponenta
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E-pravosodje mora čim bolj izkoristiti sodobne tehnološke možnosti za doseganje 
posameznih strateških ciljev. Pri uvajanju novih tehnologij in storitev se upošteva načelo 
primerne uporabe tehnologije. Pri tem je treba upoštevati stopnjo razvoja tehnologije pri 
posameznih nosilcih ter preverjati, kako nove možnosti, ki nam jih tehnologija ponuja, 
najučinkoviteje uporabiti za uresničevanje strateških ciljev.

Namen vzpostavitve e-pravosodja je z ustreznimi informacijsko-komunikacijskimi 
rešitvami, izpopolnjeno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, povezovanjem 
razpršenih pravnih informacijskih sistemov udeležencev pravosodja in sistemom 
izobraževanja ter usposabljanja zaposlenih zagotoviti učinkovitost pravosodnih 
postopkov v pravosodnem sistemu in pospešiti uresničevanje temeljnih 
dolgoročnih ciljev Republike Slovenije v pravosodju.

Za uresničevanje namena je treba:

• vzpostaviti tehnološke in organizacijske okvire za uresničitev in uvedbo projektov 
e-pravosodja;

• vzpostaviti uporabnikom (državljanom, zasebnemu in javnemu sektorju) dostopen in 
prijazen sistem za dostop do pravosodnih storitev (v skladu z zakonskimi omejitvami) 
ob upoštevanju najvišjih varnostnih standardov za varovanje osebnih podatkov;

• izvajati strateške usmeritve s sodelovanjem vseh nosilcev e-pravosodja ter zagotoviti 
uravnotežen in usklajen razvoj informacijskih storitev.

Rešitve e-pravosodja so namenjene vsem udeležencem v pravosodju:

• fizičnim in pravnim osebam Republike Slovenije, kakor tudi državam članic EU – za 
uveljavljanje pravic in uporabo pravosodnih storitev;

• pravosodnim organom oziroma nosilcem na vseh ravneh pravosodnega sistema – 
za učinkovito izvajanje pravosodnih postopkov;

• vsem organom ali organizacijam državne in javne uprave, ki so neposredno ali 
posredno povezani s pravosodnim sistemom, ter udeležencem pravosodja.

Strategija informatizacije pravosodja sledi zahtevam in potrebam, pred katere so 
postavljeni sodobni pravosodni sistemi, kar se izraža v:

• povečani potrebi po elektronskem poslovanju, obvladovanju velike količine 
informacij;

• večjem pričakovanju državljanov glede dostopnosti elektronskih storitev v 
pravosodju;
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• potrebi po zagotavljanju kakovostnih pravosodnih storitev glede na omejena javna 
sredstva;

• potrebi po povezovanju med nosilci v pravosodnih postopkih z drugimi ustanovami v 
državi in na ravni EU.
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IZHODIŠČA SLOVENIJE IN EU

Na dokument Strategija informatizacije slovenskega pravosodnega sistema 2008–
2013 neposredno in posredno vplivajo strateški in programski dokumenti Slovenije in EU.

Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji

V programu reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji je v okviru tretje prednostne 
razvojne naloge – učinkovita in cenejša država – predvideno boljše delovanje pravosodnega 
sistema. Kot eden od ukrepov je predvidena popolna informatizacija dela sodišč.

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023

Strategija razvoja Slovenije je krovna nacionalna razvojna strategija Vlade Republike 
Slovenije. Ena od prednostnih nalog je učinkovitejša in cenejša država, ki predvideva 
zagotovitev boljšega delovanja pravosodnega sistema, in sicer:

• večjo pravno varnost;
• povečanje učinkovitosti dela sodišč, državnega tožilstva in državnega 

pravobranilstva;
• pripravo celovitega programa zmanjševanja sodnih zaostankov za zagotovitev 

sojenja v razumnem roku z dolgoročnim ciljem dokončne odprave zaostankov;
• dodatno usposabljanje sodnikov, državnih tožilcev in pravobranilcev za vodenje 

sodnih postopkov ter še posebno za delo, povezano z gospodarskim kriminalom, 
korupcijo in organiziranim kriminalom;

• poenostavitev in standardiziranje sodnih postopkov na ravni zakonodaje in izvedbe 
(npr. z izmenjavo sodnih praks), da bi se izboljšala učinkovitost vodenja sodnih 
postopkov in odločanja sodnikov, državnih tožilcev in pravobranilcev;

• prizadevanje za popolno informatizacijo dela sodišč (uvedba informatiziranih 
vpisnikov, polna uporaba elektronskega poslovanja med strankami in sodišči) zaradi 
poenostavitve in skrajševanja postopkov ter preprostega spremljanja učinkovitosti, 
sodnih zaostankov in zastaralnih rokov.

Strategija razvoja informacijske družbe v RS

Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji (si2010) pomeni krovno 
usmeritev slovenske vlade do leta 2010. Glavni cilj strategije je pospešiti nadaljnji 
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razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na povečanje inovativnosti in 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe, povečanje števila delovnih mest 
z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti življenja in enakomeren regionalni razvoj. 
E-pravosodje spada v širok krog storitev informacijske družbe in je pomembna prvina, 
zato so njena glavna načela in cilji zajeti tudi v strategiji e-pravosodja.  

Strateški projekt Lukenda

Na Ministrstvu za pravosodje od konca leta 2005 poteka strateški projekt Lukenda, 
katerega glavni cilj je odprava sodnih zaostankov na sodiščih in tožilstvih do 31. 12. 
2010. Med ukrepi za povečanje učinkovitosti sodstva so za področje e-pravosodja še 
posebej pomembni:

• popolna informatizacija dela sodišč, 
• poenostavitev zakonodaje in standardizacija sodnih postopkov, 
• oblikovanje enotne statistične podatkovne zbirke za statistično spremljanje dela 

sodišč po enotnih merilih.

Delovna skupina za obdelavo pravnih podatkov pri Svetu EU

V predlog strategije so vključene ključne usmeritve Delovne skupine za obdelavo 
pravnih podatkov pri svetu EU, ki skrbi za razvoj, vključevanje in povezovanje pravnih 
informacijskih sistemov držav članic EU in na ravni EU, vzpostavlja storitve za vse 
državljane, pravne osebe, pravosodne in druge državne ustanove. Tako je tudi Svet 
Evropske unije oblikoval posebno stališče, v katerem poudarja pomembnost pravosodja 
in njegove informatizacije ter čezmejnega povezovanja.
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VIZIJA E-PRAVOSODJA

Vizija e-pravosodja je v pravosodnem okolju uveljaviti sodobne informacijske in 
komunikacijske storitve, ki naj bistveno pripomorejo k učinkovitemu poslanstvu 
pravosodnega sistema.

 
Slika 2: Nosilci in udeleženci e-pravosodja

Državljani

Pravne
osebe

Javno 
zasebno 

partnerstvo

Brez-
plačna 
pravna
pomoč

Pravne 
fakultete

Druge 
institucije
državne 
uprave

PolicijaIzvršitelji

Notarji

Odvetniki

Stranke 
v postopkih

Ustavno 
sodišče

Sodstvo

Tožilstvo

Drugi organi 
in ustanove

Ministrstvo 
za 

pravosodje

Pravo-
branilstvo

E - pravosodje



12

E-PRAVOSODJE

S pojmom pravosodje lahko zajamemo sodišča, državna tožilstva, državno 
pravobranilstvo, odvetništvo, notariat kakor tudi Ministrstvo za pravosodje kot del 
izvršilne veje oblasti, ki skrbi za njegovo delovanje. Pri tem je pravosodni sistem 
mogoče zaokrožiti na dve temeljni področji delovanja: zagotavljanje varstva pravnega 
reda, varstva pravic in ustvarjanja pravnih razmerij ter organizacijska struktura 
pravosodja in sistem organov, ki ga sestavljajo za zagotavljanje prvega področja 
delovanja.

Strategija informatizacije slovenskega pravosodnega sistema 2008–2013 je namenjena 
vsem v pravosodju, ki so posredno ali neposredno povezani z njim. To so vsa sodišča 
od Vrhovnega do okrajnih sodišč, Ustavno sodišče, Ministrstvo za pravosodje, državno 
tožilstvo, državno pravobranilstvo, notarji, odvetniki in drugi organi državne in javne 
uprave kakor tudi gospodarske družbe in druge oblike zasebnega sektorja, predvsem 
pa je namenjena vsem državljanom in državljankam Republike Slovenije. E-pravosodje 
je osnovni okvir, v katerem lahko vsi udeleženi načrtujejo lastni razvoj, se povezujejo in 
pričakujejo ustrezne storitve.  
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KLJUČNA PODROČJA

Strategija se bo uresničevala na štirih ključnih področjih informatizacije pravosodja. 

Čeprav dejavnosti posameznih področjih tečejo vzporedno, je vsekakor treba poudariti, 
da je prvi pogoj in temelj za zagon izvajanja strategije vzpostavitev sodelovanja 
med udeleženci na vseh ravneh pravosodja. Drugo ključno področje informatizacije 
pravosodja je prenova in nadgradnja informacijske in komunikacijske infrastrukture 
vseh nosilcev e-pravosodja. Tretje ključno področje informatizacije pravosodja je razvoj 
informacijskih rešitev za podporo poslovanju in odločanju ter podpori na vseh ravneh. 
Četrto ključno področje informatizacije pravosodja vzpostavitev sistema ravnanja z 
znanjem in sistema izobraževanja v pravosodju.

 

Slika 3: Ključna področja e-pravosodja
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STRATEŠKE USMERITVE

Vizija e-pravosodja se uresničuje s strateškimi usmeritvami, ki so:

1. vzpostavitev sodelovanja med vsemi udeleženci, zagotovitev usklajenost razvoja 
informatike v pravosodju ter vključitev državljank in državljanov RS ter pravnih oseb 
in drugih zainteresiranih subjektov;

2. spodbujanje medsebojnega sodelovanja in povezovanja pravosodnih ustanov in 
učinkovita izmenjava informacij med udeleženci, kar bo na vseh ravneh pravosodja 
zagotovilo kakovostne odločitve;

3. uveljavitev e-poslovanja kot običajnega načina dela v slovenskem pravosodju;

4. zagotovitev kakovostnih upravljavskih podatkov za izboljšanje upravljanja, 
administracije in organizacije v pravosodju;

5. zagotavljanje rednega izobraževanja in usposabljanja za uporabo informacijske 
tehnologije v pravosodju;

6. pri razvoju e-pravosodja upoštevanje tistih smernic razvoja in standardov, ki so že 
splošno uveljavljeni pri nas, v Evropski uniji ali po svetu.
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CILJI IN KAZALNIKI
 

Cilji in kazalniki, ki so navedeni pri posameznem ključnem področju ne pomenijo 
dokončnega seznama, ampak so smernice za nadaljni potek informatizacije 
slovenskega pravosodnega sistema.

Ključno področje: SODELOVANJE

CILJI
 Ustanovi se redna koordinacija odgovornih oseb za informacijsko tehnologijo, ki jo 

sestavljajo vsi nosilci s področja pravosodja. Sestanki bi bili vsaj vsaka dva meseca, 
da bi izmenjali izkušnje, razpravljali o težavah ter se medsebojno obveščali in 
dogovarjali o tekočih skupnih projektih.

 Potrebno se je dogovoriti za izmenjavo podatkov in dokumentov, ki bodo vsem 
subjektom pravosodnega sistema omogočili hitro, varno in zanesljivo izmenjavo 
podatkov, opravljanje elektronskih storitev ter enotno (standardizirano) in pregledno 
obveščanje in povezljivost s primerljivimi sistemi v EU.

 Potrebno se je lotiti vzpostavljanja varnostnih in tehnoloških standardov za varno 
komunikacijo, upravljanje in hrambo podatkov v pravosodju.

KAZALNIKA
• Število formaliziranih oblik sodelovanja med nosilci (število sklenjenih sporazumov, 

število določenih delovnih skupin itn.).
• Število začetih projektov z dvema ali več nosilci.

Ključno področje: INfRASTRUKTURA 

CILJI
 Določiti je potrebno skupne minimalne standarde za informacijsko tehnologijo 

in komunikacijsko opremo vseh nosilcev pravosodja, kadar je to mogoče in 
smiselno. Na ta način bomo v pravosodju dosegli primerljivo stopnjo opremljenosti 
z informacijsko tehnologijo. Pri tem je treba podpreti vsako prizadevanje nosilcev 
za doseganje sinergijskih učinkov pri poenotenju opremljenosti z informacijsko 
tehnologijo.
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 Delovna mesta v pravosodju je potrebno opremiti s primernimi računalniškimi 
napravami in komunikacijsko opremo glede na sprejete minimalne standarde, v 
kolikor to do sedaj še ni izvedeno, in zagotoviti ustrezno usposabljanje .

 Še posebej je treba spodbujati razvoj takih infrastrukturnih rešitev, ki zagotavljajo 
storitve za čim širši krog udeležencev iz pravosodja, predvsem pa razvoj modularnih 
rešitev, uporabnih za vse (npr. podpisovanje, vložišče, plačila, skupno omrežje, arhiv).

 Zagotoviti je potrebno izpopolnitev osnovne informacijske strukture v pravosodju, 
da bo omogočala varno in pregledno izmenjavo informacij med državljani in 
pravosodnimi ustanovami.

 Potrebno je omogočiti povezljivost informacijskih sistemov v pravosodju na 
nacionalni ravni.

KAZALNIK
• Sestavljen seznam minimalnih standardov za računalniške naprave in 

komunikacijsko opremo.

Ključno področje: RAZVOJ REšITEV 

CILJI
 Informacijsko je treba podpreti temeljne poslovne procese pri vseh nosilcih 

(elektronski vpisniki, spisi, registri itd.).
 Pri načrtovanju in razvoju informacijskih rešitev v pravosodju je treba upoštevati 

uporabnost rešitev za druge udeležence v pravosodju in dati prednost modularni 
zasnovi rešitev z jasno opredeljenimi standardnimi vmesniki, ki omogočajo povezavo 
s čim širšim naborom informacijskih sistemov.

 V primerih, ko je to smiselno, je potrebno udeležencem omogočiti vložitev vloge v 
elektronski obliki in spremljati potek postopka v elektronski obliki.

 Potrebno je vzpostaviti in redno posodabljati seznam projektov posameznih nosilcev 
in skupnih projektov več udeležencev ter hkrati upoštevati že pripravljene rešitve 
javnega sektorja, primerne za e-pravosodje.

KAZALNIKA
• Sestavljeni popis temeljnih poslovnih postopkov, akcijski načrti za informatizacijo in 

po potrebi njihova prenova.
• Število informacijsko prenovljenih sistemov, vlog in pisanj, sprejetih in oddanih po 

njih.
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Ključno področje: ZNANJE IN IZObRAžEVANJE 

CILJI
 Pri vsakem nosilcu je treba vzpostaviti ustrezen sistem zbiranja znanja, ki nastaja 

v delovnem procesu ter poskrbeti za ustrezno podporo za dostop z informacijsko 
tehnologijo drugim nosilcem oziroma udeležencem, kadar je smiselno.

 Vsem zaposlenim je treba zagotavljati dostop do tistih informacij v elektronski obliki, 
ki jih potrebujejo pri svojem delu.

 Spodbujati je treba inovativne rešitve uporabe informacijske tehnologije v 
e-pravosodju.

 S kakovostnim usposabljanjem je treba zagotoviti informacijsko pismenost pri 
zaposlenih v pravosodju na podpornih in odločitvenih ravneh pri vseh udeležencih 
kakor tudi v celotnem pravnem izobraževanju.

KAZALNIK
• Število udeležencev pri izvedenih usposabljanjih in izobraževanjih (podeljena 

potrdila).
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PREDNOSTNE  NALOGE IN SKLEP

Za doseganje učinkovitosti pravosodja je treba posamezne projekte, ki se in ki se bodo 
izvajali pri nosilcih v okviru e-pravosodja, ovrednotiti po pomembnosti projekta. Projekti 
se bodo vrednotili v skladu s predvidenimi učinki glede na vizijo, strateške usmeritve 
in uresničevanje ciljev e-pravosodja. Vrednotenje bo potekalo s pomočjo posebnega 
modela, ki ga je za ta namen potrebno šele razviti.

Prednostne naloge za razvoj predvidenega modela:

1. razvoj projektov, ki posredno odpravljajo sodne zaostanke ali vplivajo na njihovo 
odpravo in povečujejo učinkovitost pravosodja;

2. temeljna informatizacija in gradnja infrastrukture v pravosodju, k kateri spadajo tudi 
projekti, ki so povezani s pobudami EU;

3. prenova ali nadgradnja obstoječih informacijskih sistemov, ki so delno zastareli, a jih 
je še vedno mogoče z manj ali več truda vključiti v sistem e-pravosodja;

4. razvoj projektov, ki povečujejo dodatno vrednost v sistemu pravosodja, a le posredno 
prispevajo k njegovemu izboljšanju učinkovitosti.

Z uresničitvijo Strategije informatizacije pravosodnega sistema 2008–2013 si bo 
slovensko pravosodje zagotovilo možnosti za kakovostno in strokovno delo pri izvajanju 
pravosodnih postopkov, hitro in varno upravljanje pravosodnih informacij, nadaljnji 
razvoj pravosodnega sistema ter njegovo enakopravno in konkurenčno vključevanje v 
evropski prostor. 
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