OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2019

1411 - Kabinet predsednika vlade
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave v Republiki Sloveniji. Predsednik vlade vodi in
usmerja delo vlade, skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, usklajuje delo ministrov ter sklicuje in vodi seje vlade.
Kabinet predsednika vlade deluje kot samostojna vladna služba. Njegova osnovna naloga je, da na podlagi ustave in zakonov za
predsednika vlade opravlja usklajevalne in strokovne naloge ter zagotavlja materialne in tehnične pogoje za njegovo delo.
Kabinet predsednika vlade - PFN 1411 je predlagatelj finančnega načrta samo zase.

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2019
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
01 - POLITIČNI SISTEM
0103 - Podpora delovanju vlade
010301 - Delovanje predsednika vlade
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1411 - Kabinet predsednika vlade

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1411 - Kabinet predsednika vlade
Oris proračunskega uporabnika
V Kabinetu predsednika vlade se opravljajo usklajevalne in strokovne naloge za predsednika vlade, in sicer:
– pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev
pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade,
– pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih
držav, mednarodnih organizacij in drugih institucij,
– pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacij civilne
družbe, drugih institucij ter z mediji,
– spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in
so pomembne za delo posameznih ministrstev,
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– organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev, in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih
vprašanj med ministrstvi,
– usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete in državne sekretarje v kabinetu,
– usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo predsednika vlade,
– organiziranje in zagotavljanje administrativno-tehnične podpore delu kabineta,
– opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika vlade.

01 - POLITIČNI SISTEM
0103 - Podpora delovanju vlade
010301 - Delovanje predsednika vlade

Opis podprograma
Podprogram predstavljajo vse aktivnosti, ki jih opravlja Kabinet predsednika vlade pri usklajevalnih, organizacijskih, strokovnih in administrativnih
nalogah za predsednika vlad ter koordinacijo med člani vlade in njenimi strokovno - posvetovalnimi telesi. V okviru tega:
- pripravlja strokovne podlage za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter usklajuje delo ministrstev pri
izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade;
- pripravlja strokovne in organizacijske podlage za sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih držav,
mednarodnih organizacij in drugih institucij;
- pripravlja strokovne in organizacijske podlage za sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacijami civilne
družbe, drugimi institucijami in mediji;
- spremlja izvajanje obvezujočih napotkov predsednika vlade ministrstvom, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo
posameznih ministrstev;
- organizira medresorsko sodelovanje v zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev, pripravlja izhodišča za rešitev spornih vprašanj med
ministrstvi;
- usklajuje in opravlja naloge za strateške svete;
- organizira in zagotavlja administrativno-tehnično podporo delu kabineta;
- opravlja druge naloge po nalogu predsednika vlade.

1411-17-0002 - Delovanje kabineta predsednika vlade
Opis ukrepa
Ukrep zajema pripravo strokovnih in materialnih podlag za delo predsednika vlade in Kabineta predsednika vlade na področju zunanje politike,
notranje politike, negospodarstva, gospodarstva, financ in razvoja, področja odnosov z javnostmi, protokola, organizacije in drugih spremljajočih
dejavnosti ter na področju nacionalne varnosti.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izhodišče je sprejeti kadrovski načrt, sistemizacija in zasedena delovna mesta ter ocena materialnih stroškov, potrebnih za nemoteno delovanje
kabineta.

Neposredni učinki
C7204 - Priprava strokovnih in materialnih podlag za delo predsednika vlade in kabineta predsednika vlade
Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade
Opis cilja

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000352 Št. bilateralnih obiskov

I000353 Št. delovnih in protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih
skupnosti

VIR ME

IZH. IZH.
Dos.
Cil.
LETO
LETO VREDNOST
VREDNOST VREDNOST

Število 2009 50,00

Število 2009 100,00

2011

45,00

2012 51,00

50,00

2013 22,00

30,00

2014 19,00

45,00

2015 46,00

30,00

2016 32,00

25,00

2017 30,00

20,00

2018 0,00

12,00

2019 0,00

18,00

2011

90,00

2012 105,00

150,00

2013 170,00

100,00
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I000354 Št. Evropskih svetov in drugih dogodkov povezanih z EU

I000355 Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc

I000357 Št. obravnavanih prošenj in pobud državljanov

I000358 Št. regijskih obiskov vlade

I000360 Št. sodelovanj z DZ

I000362 Št. srečanj z veleposlaniki

I06709 Št. delovnih sestankov (kolegiji, medresorske delovne skupine, večji projekti, ....)

Število 2009 11,00

Število 2009 10,00

Število 2009 800,00

Število 2009 1,00

Število 2009 150,00

Število 2009 60,00

Število 2009 300,00

2014 140,00

100,00

2015 193,00

100,00

2017 311,00

100,00

2018 0,00

100,00

2011

10,00

2012 13,00

8,00

2013 15,00

11,00

2014 14,00

7,00

2015 24,00

10,00

2016 14,00

12,00

2017 18,00

15,00

2018 0,00

8,00

2019 0,00

8,00

2011

2,00

2012 4,00

2,00

2013 10,00

3,00

2014 7,00

4,00

2015 8,00

2,00

2016 6,00

3,00

2017 15,00

7,00

2018 0,00

5,00

2019 0,00

6,00

2011

856,00

2012 990,00

800,00

2013 1.178,00

900,00

2014 1.126,00

900,00

2015 1.020,00

1.000,00

2016 916,00

900,00

2017 815,00

900,00

2018 0,00

900,00

2019 0,00

900,00

2011

2,00

2012 5,00

3,00

2013 1,00

4,00

2014 1,00

6,00

2015 4,00

4,00

2016 3,00

5,00

2017 4,00

6,00

2018 0,00

3,00

2019 0,00

0,00

2011

223,00

2012 304,00

200,00

2013 185,00

200,00

2014 166,00

200,00

2015 245,00

200,00

2016 193,00

200,00

2017 233,00

200,00

2018 0,00

200,00

2019 0,00

200,00

2011

109,00

2012 95,00

70,00

2013 114,00

60,00

2014 45,00

60,00

2015 87,00

100,00

2016 50,00

80,00

2017 65,00

80,00

2018 0,00

80,00

2019 0,00

80,00

2011

250,00

2012 529,00

400,00

2013 412,00

300,00

2014 225,00

250,00

2015 774,00

650,00

2016 830,00

600,00
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I08491 Število protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih
skupnosti, NVO in drugih relevatnih družbenih skupin

I08494 Število delovnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti,
socialnih partnerjev, NVO in drugih relevatnih družbenih skupin

št.

št.

2015 100,00

2015 150,00

2016 830,00

600,00

2017 1.196,00

600,00

2018 0,00

600,00

2019 0,00

600,00

2016 165,00

100,00

2017 141,00

100,00

2018 0,00

100,00

2019 0,00

100,00

2016 168,00

150,00

2017 170,00

150,00

2018 0,00

150,00

2019 0,00

150,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I000352 Št. bilateralnih obiskov
I000353

Št. delovnih in protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki
gospodarstva, lokalnih skupnosti

Število bilateralnih srečanj je odvisno od zunanjepolitičnih in gospodarskih okoliščin.
Število delovnih in protokolarnih srečanj predsednika vlade in državnih sekretarjev s
predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti je odvisno od pobud s strani gospodarstva
in gospodarksih razmer v državi.

I000354 Št. Evropskih svetov in drugih dogodkov povezanih z EU

Število Evropskih svetov je odvisno od programa dela organov Evropske unije.

I000355 Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc

Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc je odvisno od zunanjepolitičnih in
mednarodnih gospodarskih okoliščin.

I000357 Št. obravnavanih prošenj in pobud državljanov

Število obravnavanih prošenj in pobud državljanov je odvisno od prejetih prošenj in
pobud državljanov.

I000358 Št. regijskih obiskov vlade

Št. regijskih obiskov vlade je odvisno od pobud s strani gospodarstva, lokalnih skupnosti
in aktualne politično gospodarske situacije. Primerjava s preteklimi leti ni relevantna za
uspešnost delovanja organa.

I000362 Št. srečanj z veleposlaniki

Število srečanj z veleposlaniki je odvisno od zunanjepolitičnih in gospodarskih okoliščin.

Število protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki
I08491 gospodarstva, lokalnih skupnosti, NVO in drugih relevatnih
družbenih skupin

Kazalnik je določen od leta 2016 dalje in s prilagojeno vsebino nadomesti dotedanjega, ki
je bil voden pod šifro I000358.

Število delovnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva,
Kazalec nadomesti prvotnega, ki je bil voden pod šifro I000361 zaradi nekoliko
I08494 lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev, NVO in drugih
spremenjega načina spremljanja in evidentiranja dogodkov.
relevatnih družbenih skupin

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2019

23,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVRS-UPB1

Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

1411-13-S001 - Delovanje predsednika vlade
Opis skupine projektov
V skupino projektov je razvrščen samo projekt, ki predstavlja delovanje in dejavnost Kabineta predsednika vlade.

Neposredni učinki
C0245 - Priprava strokovnih in materialnih podlag za delo predsednika vlade in Kabineta PV
Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade
Kabinet predsednika vlade opravlja usklajevalne ter strokovne naloge za predsednika vlade in strokovno - posvetovalna telesa, ki jih imenuje
predsednik vlade.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10197 Realizacija programa investicij in investicijskega vzdrževanja

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
%

2016

100,00

2018

100,00

0,00

2019

100,00

0,00
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma
Podprogram predstavlja aktivnosti, potrebne za uspešno predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021.

1411-19-0001 - Predsedovanje EU
Opis ukrepa
Ukrep zajema aktivnosti, potrebne za uspešno predsedovanje Slovenije Svetu EU v letu 2021. Na osnovi potrjenega kadrovskega načrta se bodo v
letih 2019 in 2020 realizirale dodatne zaposlitve ter izvedle vse ostale aktivnosti, potrebne za uspešno pripravo na predsedovanje.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Obseg pravic porabe temelji na sprejetem kadrovskem načrtu in načrtovanih aktivnosti za predsedovanje Slovenije EU.

Neposredni učinki
C7643 - Priprava strokovnih in materialnih podlag za predsedovanje EU
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje EU

Kazalniki

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2019

8,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVRS-UPB1

Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)
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