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1211 - Državni zbor
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Poslanstvo in ključna naloga Državnega zbora je uspešno izvajanje njegovih funkcij. Državni zbor je najvišji predstavniški in
zakonodajni organ v Republiki Sloveniji. Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere
poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg te funkcije opravlja Državni zbor volilno in nadzorno funkcijo.
Državni zbor je tudi nosilec drugih funkcij, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti: predstavlja družbene interese, rešuje
interesne konflikte, sprejema ustavo Republike Slovenije, sprejema in nadzira državni proračun in je ustvarjalec ter nosilec
legitimnosti.

Obrazložitev predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 2022
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
010103 - Dejavnost državnega zbora
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1211 - Državni zbor

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1211 - Državni zbor
Oris proračunskega uporabnika
Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji. Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne funkcije
oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg te funkcije opravlja Državni zbor volilno in nadzorno
funkcijo. Državni zbor je tudi nosilec drugih funkcij, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti: predstavlja družbene interese, rešuje
interesne konflikte, sprejema ustavo Republike Slovenije, sprejema in nadzira državni proračun in je ustvarjalec ter nosilec legitimnosti.

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
010103 - Dejavnost državnega zbora

Opis podprograma
Državni zbor v okviru svojih pristojnosti sprejema različne odločitve, ki imajo v večini primerov pravno obliko, določa pa tudi politike na posameznih
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področjih. Po ustavni ureditvi Republike Slovenije je splošno predstavniško in zakonodajno telo, opravlja tudi nekatere druge funkcije, in sicer:
volilno in nadzorno funkcijo.

1211-20-0001 - Izvajanje dejavnosti Državnega zbora
Opis ukrepa
Državni zbor je po ustavni ureditvi Republike Slovenije najvišje predstavniško in zakonodajno telo. V njem so zastopani različni interesi slovenske
družbe in iz teh interesov izhajajoča politična stališča volilnega telesa, organizirana v političnih strankah. Državni zbor v okviru svojih pristojnosti
sprejema različne odločitve, ki imajo v večini primerov pravno obliko, določa pa tudi politike na posameznih področjih. V okviru zakonodajne
funkcije sprejema različne pravne akte, in sicer: ustavne zakone o spremembi ustave, zakone, avtentične razlage zakonov, državne proračune in
zaključne račune državnega proračuna, poslovnik Državnega zbora, odloke, resolucije, deklaracije, priporočila in sklepe ter uradna prečiščena
besedila zakonov. V okviru volilne funkcije voli ter imenuje in razrešuje predsednika vlade in ministre, predsednika in podpredsednike Državnega
zbora, sodnike Ustavnega sodišča, sodnike, člane sodnega sveta, guvernerja Banke Slovenije, predsednika in člane Računskega sodišča, Varuha
človekovih pravic idr. V okviru nadzorne funkcije opravlja nadzor nad Vlado. Pomemben instrument nadzora so poslanska vprašanja in pobude;
odloča o zaupnici in nezaupnici Vladi, obravnava interpelacije o delu Vlade ali posameznega ministra. Državni zbor odloča o obtožbi predsednika
republike, predsednika vlade in ministrov pred Ustavnim sodiščem. V postopku parlamentarne preiskave izvaja funkcijo splošnega družbenega
nadzora. S članstvom Slovenije v Evropski uniji je predviden tudi nadzor nad Vlado v postopkih odločanja v okviru institucij EU. Vlada je dolžna
Državni zbor sproti obveščati o predlogih in poteku pogajanj, Državni zbor pa lahko o tem sprejme stališča, ki jih mora Vlada upoštevati pri svojem
delovanju v institucijah Evropske unije. Državni zbor avtonomno ureja nekatera vprašanja, ki so specifična za organ zakonodajne veje oblasti. Tako
samostojno odloča o svojem delu in poslovanju ter sprejema pravila za svoje delovanje.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pri pripravi predlogov finančnih načrtov Državnega zbora je bila upoštevana veljavna zakonodaja, akti Mandatno-volilne komisije Državnega zbora,
proračunski priročnik in Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2020, predloga Sprememb proračuna RS za leto 2021 in
predloga Proračuna RS za leto 2022.

Neposredni učinki
C7713 - C7713 - Izvajanje sej DZ
Prispeva k rezultatu: C5714 - Opravljeni zakonodajni postopki, imenovanja in nadzori
Državni zbor zaseda na rednih in izrednih sejah, ki so praviloma javne. Redne seje sklicuje predsednik Državnega zbora vsak mesec (izjema le med
časom parlamentarnih počitnic). Izredne seje sklicuje predsednik Državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike
ter v določenih primerih na predlog Vlade ali po sklepu kolegija predsednika Državnega zbora.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10566

Seje DZ

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

število

2018

36,00

2020

30,00

0,00

2021

30,00

0,00

2022

30,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV OPIS

Seje
I10566
DZ

Obseg dejavnosti DZ je odvisen od dejavnikov, na katere DZ nima vpliva, saj je v veliki meri odvisna od pobude oziroma predlogov drugih organov,
organizacij oziroma posameznikov (število rednih in izrednih sej, število sprejetih zakonov in drugih aktov, število amandmajev, število
poslanskih vprašanj in pobud, število interpelacij, odstopov ministrov....) Dejavnosti DZ ni mogoče predvideti ali vnaprej omejiti. Iz tega razloga
kazalniki dejavnosti DZ ne morejo biti kvantitativni oziroma merljivi. V skladu s pravnimi akti, ki predstavljajo podlago za delovanje DZ, je DZ v
posameznih postopkih zavezan postopati v določenih rokih, zato je pravočasnost izvajanja dejavnosti DZ lahko kazalnik dejavnosti DZ.

C7719 - C7719 - Izvajanje sej delovnih teles DZ
Prispeva k rezultatu: C5714 - Opravljeni zakonodajni postopki, imenovanja in nadzori
Državnem zboru so ustanovljena delovna telesa za spremljanje stanja na posameznih področjih in za pripravo odločitev o politiki na teh področjih,
za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za obravnavanje predlogov zakonov in drugih aktov, ki so predloženi Državnemu zboru. V
Državnem zboru delujeta dve vrsti delovnih teles: odbori in komisije. Odbori so praviloma ustanovljeni za področja, za katera so ustanovljena
ministrstva, lahko pa tudi za več med seboj povezanih področij. Komisije so namenjene proučevanju določenih skupnih vprašanj ali posameznih
zadev. Nekatere komisije so po Poslovniku določene kot stalne, in sicer so to: Mandatno-volilna komisija, Komisija za poslovnik, Komisija za
narodni skupnosti, Komisija za nadzor javnih financ, Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter Komisija za odnose s Slovenci v
zamejstvu in po svetu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10569

Seje delovnih teles DZ

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

število

2018

317,00

2020

310,00

0,00

2021

310,00

0,00

2022

300,00

0,00

Stran 2 od 5

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

C7720 - C7720 - Izvajanje sej kolegija predsednika DZ
Prispeva k rezultatu: C5714 - Opravljeni zakonodajni postopki, imenovanja in nadzori
Kolegij predsednika Državnega zbora je posvetovalno telo predsednika Državnega zbora. V primerih, ki jih določa poslovnik Državnega zbora, je
kolegij pristojen tudi za odločanje. Kolegij obravnava vprašanja in pobude poslancev, ki se nanašajo na delo Državnega zbora.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10570

Seje kolegija predsednika DZ

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2018

38,00

2020

35,00

0,00

2021

35,00

0,00

2022

35,00

0,00

C7817 - C7817
Prispeva k rezultatu: C5714 - Opravljeni zakonodajni postopki, imenovanja in nadzori
Opis cilja

Kazalniki

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2022

450,00

IK412B

Število programov

Število

2022

1,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

URS

Ustava Republike Slovenije

1211-11-S001 - Investicije v Državnem zboru Republike Slovenije
Opis skupine projektov
Investicije v Državnem zboru Republike Slovenije

Neposredni učinki
C6121 - Zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev
Prispeva k rezultatu: C5714 - Opravljeni zakonodajni postopki, imenovanja in nadzori
Za nemoteno delo Državnega zbora je potrebno redno zagotavljati ustrezne prostorske in tehnične pogoje, kar se odraža v izdatkih za investicijsko
vzdrževanje, nakup osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije ter za nakupe nematerialnega premoženja. Podrobna vsebina je obrazložena pri
posameznih investicijskih projektih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06693

Delež investicij v finančnem načrtu DZ

VIR ME IZH. LETO
%

2009

IZH. VREDNOST

LETO

Dos. VREDNOST

9,00

2011

5,00

Cil. VREDNOST

2012

5,00

8,00

2013

6,00

6,00

2014

3,50

7,00

2015

5,00

5,00

2016

5,00

5,00

2017

4,50

5,00

2018

3,00

4,00

2019

6,00

4,00

2020

0,00

6,00

2021

0,00

5,00

2022

0,00

3,50

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

Opis podprograma
Članica Evropske unije predseduje Svetu EU šest mesecev po načelu vnaprej določene rotacije. Republika Slovenija bo predsedovala Svetu
Evropske unije (EU) od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Predsedovanje pomeni tudi določene obveznosti za nacionalni parlament predsedujoče države
članice. Naloga parlamenta pri izvedbi predsedovanja Svetu EU je organizacija parlamentarnih dogodkov, ki vključujejo nacionalne parlamente držav
članic in Evropski parlament s ciljem spodbuditi »udeležence« k skupnemu prizadevanju za močnejšo parlamentarno udejstvovanje v Evropski uniji.
V okviru parlamentarne razsežnosti slovenskega predsedovanja bodo tako potekala medparlamentarna srečanja, ki bodo odražala prednostne
naloge predsedovanja (parlament, ki predseduje, podpira in spodbuja sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom).
Organizirano bo več dogodkov, in sicer nacionalni parlament, ki predseduje v drugi polovici leta, organizira vsaj 5 srečanj, od tega se 4 odvijajo v
predsedujoči državi.

1211-20-0007 - Predsedovanje Svetu EU - Dejavnosti DZ
Opis ukrepa
Vsaka članica Evropske unije predseduje Svetu EU šest mesecev po načelu vnaprej določene rotacije. To bo že drugo predsedovanje Slovenije
Svetu EU (prvič je predsedovala v prvi polovici leta 2008) odkar je postala polnopravna članica Evropske unije (1. 1. 2004). Slovenija bo tudi tokrat
sodelovala v t.i. triu predsedstev z Nemčijo (druga polovica 2020) in Portugalsko (prva polovica 2021). Trio predsedstev deluje v skladu s svojim
programom, v katerem predsedujoča država poleg uresničitve skupnih ciljev predlaga tudi svoje prednostne naloge. V vladnem dokumentu Posebni vladni projekt predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021 z dne 7. 3. 2019 je med drugim opredeljeno, da bo vladna Podskupina za
program predsedovanja pripravila prvi Osnutek prednostnih nalog predsedovanja Svetu EU 2021, ki naj bi ga junija 2019 potrdila Ožja delovna
skupina za pripravo in izvedbo predsedovanja, čemur naj bi sledila obravnava na Vladi RS. Osnutek bo osnova za sodelovanje Republike Slovenije
pri izdelavi 18-mesečnega predsedovanja tria držav članic. Osnutek 18-mesečnega programa Nemčije, Portugalske in Slovenije bo predložen Svetu za
splošne zadeve junija 2020. Program bo dokončno določen do konca meseca junija 2020. Predsedovanje pomeni tudi določene obveznosti za
nacionalni parlament predsedujoče države članice. V okviru parlamentarne razsežnosti slovenskega predsedovanja bodo tako potekala
medparlamentarna srečanja, ki bodo odražala prednostne naloge predsedovanja. Predsedovanje Svetu Evropske unije za Državni zbor predstavlja
velik izziv tako iz operativnega in organizacijskega vidika, kot tudi iz kadrovskega in finančnega vidika. Za uspešno pripravo in izvedbo
parlamentarne razsežnosti predsedovanja bo potrebno dobro sodelovanje vodstva Državnega zbora, strokovnih služb ter poslank in poslancev.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
V okviru parlamentarne razsežnosti slovenskega predsedovanja bodo tako potekala medparlamentarna srečanja, ki bodo odražala prednostne
naloge predsedovanja. Nacionalni parlament, ki predseduje v drugi polovici leta, organizira vsaj 5 srečanj, od tega se 4 odvijajo v predsedujoči
državi. Poleg navedenega lahko nacionalni parlament organizira še dodatna medparlamentarna srečanja na ravni predsednikov odborov v skladu s
prednostnimi nalogami predsedstva Svetu EU. Poseben element parlamentarne razsežnosti in medparlamentarnega sodelovanja je, da parlament, ki
predseduje Svetu Evropske unije v drugi polovici leta, v prvi polovici naslednjega leta predseduje in organizira Konferenco predsednikov
parlamentov EU in EP in Konferenco generalnih sekretarjev parlamentov EU. Tako bo Državni zbor ta dva dogodka organiziral v začetku leta 2022.

Neposredni učinki
C7721 - C7721 - Uspešno izvajanje predsedovanja Slovenije Svetu EU
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU
Predsedovanje Slovenije Svetu EU pomeni določene obveznosti za nacionalni parlament predsedujoče države članice. V okviru parlamentarne
razsežnosti slovenskega predsedovanja bodo potekala medparlamentarna srečanja, ki bodo odražala prednostne naloge predsedovanja.
Predsedovanje Svetu Evropske unije za Državni zbor predstavlja velik izziv tako iz operativnega in organizacijskega vidika, kot tudi iz kadrovskega
in finančnega vidika. Za uspešno pripravo in izvedbo parlamentarne razsežnosti predsedovanja bo potrebno dobro sodelovanje vodstva Državnega
zbora, strokovnih služb ter poslank in poslancev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10597 Uspešnost izvedbe aktivnosti v zvezi s predsedovanjem Slovenije Svetu
EU

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

2020

100,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2022

35,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

EU0100

SKLEP SVETA (EU) 2016/1316 z dne 26. julija 2016 o spremembi Sklepa 2009/908/EU o izvedbenih ukrepih za izvajanje Sklepa Evropskega sveta o
predsedovanju v Svetu in predsedovanju pripravljalnim telesom Sveta
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URS

Ustava Republike Slovenije
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