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Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih,
poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljen je iz predstavnikov delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi), in predstavnikov lokalnih
interesov (teritorialni interesi).
Državni svet, kot drugi dom slovenskega parlamenta, dopolnjuje delo Državnega zbora, in sicer:
- z uporabo mehanizma uravnotežanja in zavor (pristojnosti: zahteve za odložilni veto, presoje ocene ustavnosti, zahteve za parlamentarno
preiskavo) uresničuje svojo nadzorno ustavno vlogo;
- Državni svet je prostor neposrednega srečevanja in usklajevanja interesov (v okviru petih interesnih skupin in osmih komisij): lokalnih
skupnosti, interesov delodajalcev in interesov delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, raziskovalcev, šolnikov, zdravstva,
univerz, visokih in višjih šol, socialnega varstva, kulture in športa. Konceptualna zasnova ne omogoča prevlade posameznih interesov, temveč
njihovo usklajevanje in iskanje širše sprejemljivih rešitev, ki so zaradi petletnega mandata tudi bolj dolgoročno in trajnostno naravnane. Državni
svet s predlogi, pripombami, mnenji, ki jih naslavlja na Vlado, Državni zbor in pristojne državne institucije, sooblikuje zakonodajo;
- Državni svet pri svojem delu vključuje strokovno-civilno in nevladno sfero in ji omogoča aktivno udeležbo v zakonodajnem procesu ter vpliv
na oblikovanje zakonodaje (zakonodajne pobude na podlagi posvetov, javnih razprav).
- Državni svet odslikava raznolikost in pestrost slovenskega socialnega, gospodarskega, poklicnega in lokalnega družbenega okolja - razširja
prostor demokratičnega vplivanja najrazličnejšim družbenim skupinam, s tem pa širi prostor aktivnega državljanstva in prispeva h krepitvi
demokracije v Sloveniji;
- z mednarodnim sodelovanjem na ravni drugih domov (Združenje evropskih senatov, COSAC in CFSP/CSDP) Državni svet krepi mednarodni
ugled Republike Slovenije;
- s publicistično dejavnostjo (zborniki strokovnih razprav, Bilten) prispeva k višji ravni ozaveščenosti javnosti na področju zakonodajne veje
oblasti.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
Državni svet Republike Slovenije se glede na programsko klasifikacijo politik, programov in podprogramov uvršča med politiko 1 Politični sistem
in podprogram Politični sistem.
V skladu s politiko 01 Politični sistem Državni svet Republike Slovenije izvaja ukrep z nazivom »Opravljanje dejavnosti Državnega sveta« in
projekt z nazivom »Obnova opreme Državnega sveta od 2019 - 2020«. Splošni cilj je zagotoviti uresničevanje z Ustavo, zakoni in drugimi
podzakonskimi akti določenih pristojnosti Državnega sveta. S tem Državni svet pripomore k dvigovanju nivoja demokracije v državi in prispeva
k uspešnejšemu delovanju države.
Za doseganje splošnega cilja so bili oblikovani naslednji specifični cilji Državnega sveta:
I. Vpliv interesov petih interesnih skupin na oblikovanje politik in zakonodaje
Državni svet ima organiziranih pet interesnih skupin po posameznih področjih. Interesne skupine obravnavajo zadeve in oblikujejo stališča do
posameznih zadev, ki so na dnevnem redu Državnega sveta in njegovih komisij.
- Rezultat oblikovanega specifičnega cilja je večja kvaliteta zakonodaje, saj je z Ustavo Državnemu svetu omogočena udeležba v zakonodajnem
postopku in vpliv na delo in odločitve Državnega zbora.
- Kazalniki za ocenjevanje uspeha specifičnega cilja so: število sej Državnega sveta, število sej interesnih skupin, število sej delovnih teles
Državnega sveta in kolegija Državnega sveta ter število državnih svetnikov – poročevalcev na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih
teles.
II. Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Državni svet je institucija, ki sodeluje s civilno družbo ter ji omogoča sodelovanje z delom parlamenta in zagotavlja, da so interesi civilne družbe
upoštevani v večji meri.
- Rezultat tega specifičnega cilja je oblikovanje ustreznih rešitev oz. predlogov po predstavitvi aktualnih problemov v zvezi z aktualno
problematiko na družbenem in gospodarskem področju oz. v zvezi z zakonodajo, ki se pripravlja, ali pa je že v zakonodajnem postopku,
publiciranje strokovnih razprav (zborniki).
- Kazalniki za ocenjevanje uspeha specifičnega cilja so: število posvetov, javnih razprav, predavanj domačih in tujih strokovnjakov in drugih
dogodkov, in na podlagi tega število izdanih zbornikov in ponatisov.
III. Mednarodno sodelovanje
Namen je utrjevanje in nadgrajevanje odnosov Slovenije z drugimi državami, izmenjava izkušenj in krepitev vloge parlamentov ter njihova
promocija.
- Rezultat specifičnega cilja je uspešno mednarodno sodelovanje.
- Kazalnik za ocenjevanje uspeha specifičnega cilja je število mednarodnih obiskov.
IV. Opravljanje nadzorne funkcije
Državni svet lahko v okviru svojih pristojnosti od Državnega zbora zahteva, da odredi preiskavo o zadevah javnega pomena.
- Rezultat specifičnega cilja je uvedba parlamentarne preiskave in njena uspešna izvedba.
- Kazalnik za ocenjevanje uspeha specifičnega cilja je število obravnavanih zahtev za uvedbo parlamentarne preiskave.
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Državni svet je za uresničitev zastavljenih ciljev z rebalansom finančnega načrta za leto 2019 načrtoval sredstva v višini 2.220.739 EUR (Uradni
list RS, št. 19/19), od tega so bila integralna sredstva v višini 2.219.117 EUR in namenska sredstva v višini 1.622 EUR. Veljavni finančni načrt
Državnega sveta za leto 2019 je znašal 2.180.739 EUR, ker je Državni svet vrnil v tekočo proračunsko rezervo 40.000 EUR. Realizacija finančnega
načrta za leto 2019 je znašala 2.112.413 EUR.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in
podprogramih
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
010104 - Dejavnost državnega sveta
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Oris PU-ja
Državni svet je 40 člansko predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije (96. člen) opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih,
poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljajo ga štirje predstavniki delodajalcev, štirje predstavniki delojemalcev, štirje predstavniki kmetov,
obrtnikov in samostojnih poklicev, šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti, dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov.
Z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti določenimi pristojnostmi Državni svet uresničuje svojo vlogo v parlamentu prek predstavnikov petih
interesnih skupin. Državni svet lahko predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov, Državnemu zboru daje mnenja o vseh zadevah iz njegove
pristojnosti, zahteva, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča (odložilni veto), zahteva uvedbo parlamentarne preiskave
o zadevah javnega pomena, zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov. Na zahtevo Državnega zbora mora Državni
svet izreči mnenje o posamezni zadevi.
Državni svet ima pravico, da lahko vloži Ustavnemu sodišču zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in
splošnih aktov.
V skladu s 97. členom Poslovnika imajo Državni svet in njegove komisije pravico zahtevati od predsednika republike, Vlade, ministrstev in drugih
državnih organov gradiva, pojasnila ali podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo, ter jim posredovati akte Državnega sveta o zadevah iz
njihove pristojnosti. V skladu z 98. členom Poslovnika lahko Državni svet na predlog državnega svetnika predsedniku republike, Vladi,
ministrstvom in drugim državnim organom postavi pisno pobudo ali vprašanje.
V skladu z 99. členom Poslovnika Državnega sveta Državni svet sodeluje z organi s podobnimi pristojnostmi v drugih državah, z mednarodnimi
parlamentarnimi institucijami in mednarodnimi organizacijami.
Funkcija Državnega sveta je torej svetovalna, predlagalna, suspenzivna in nadzorna. Na ta način lahko posebne interese petih interesnih skupin
prenese v zakonodajo. S tem namenom Državni svet ustanovi komisije, delovna telesa Državnega sveta. Komisije svoja mnenja pošiljajo
delovnim telesom Državnega zbora. Državni svet s svojimi stališči seznanja Državni zbor in njegove poslanske skupine.
Ena od pomembnejših vlog, ki Državni svet postavlja med vidne institucije v državi, je njegova povezanost s civilno družbo. Državni svet vsako
leto organizira številne posvete, javne tribune in okrogle mize, kjer sodelujejo predstavniki različnih organizacij, društev in strokovne sfere ter s
svojimi prispevki bogatijo in razvijajo različne družbene in gospodarske podsisteme.
Državni svet se na mednarodnem področju vključuje v številne povezave. Je ustanovni član Združenja evropskih senatov, ki povezuje druge
domove evropskih parlamentov. Državni svet se povezuje z drugimi zgornjimi domovi tudi prek različnih bilateralnih stikov v okviru neformalnih
srečanj in uradnih obiskov. Namen teh srečanj je utrjevanje in nadgrajevanje odnosov Slovenije z drugimi državami, izmenjava izkušenj in
krepitev vloge drugih domov ter njihova promocija.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Državni svet ima kot interesno predstavništvo z Ustavo, zakoni in podzakonskimi akti določene pristojnosti, ki mu zagotavljajo udeležbo v
zakonodajnem postopku in omogočajo vpliv na delo in odločitve Državnega zbora. Deluje prek komisij in neposredno prek Državnega sveta.
Člani Državnega sveta - predvsem predstavniki lokalnih interesov so aktivni tudi v svojih okoljih in pomembno vplivajo na njihove odločitve in
s tem na razvoj. Državni svet je organiziral vrsto strokovnih posvetov, javnih razprav in predavanj za osvetlitev posameznih problemov bodisi v
zvezi z aktualno problematiko bodisi v zvezi z zakonodajo, ki se je pripravljala ali pa je že bila v zakonodajnem postopku. Posveti so bili
organizirani na pobudo članov Državnega sveta, komisij, interesnih skupin ali pa institucij civilne družbe.
Državni svet se predstavlja na spletni domači strani, kjer so predstavljene naslednje vsebine: ustavna opredelitev in pristojnosti Državnega
sveta, njegova sestava in organizacija, dejavnosti in delo DS, mednarodno področje, civilna družba, aktualne teme, novice in dogodki. Domača
stran Državnega sveta je ažurna, zato obiskovalci lahko nemoteno sledijo delu Državnega sveta, delu komisij in interesnih skupin. Prav tako so
uporabnikom dostopne informacije povezane s prvim, drugim, tretjim, četrtim in petim mandatnim obdobjem Državnega sveta, posveti, javnimi
razpravami in predavanji, priznanji, plaketami Državnega sveta, mednarodno dejavnostjo, aktivnostmi Državnega sveta, spletnimi povezavami s
senati, parlamenti in slovenskimi državnimi ustanovami, Državnim zborom in drugo. Domača stran Državnega sveta je dostopna na spletnem
naslovu: www.ds-rs.si v slovenskem in angleškem (predstavitev) jeziku. Državni svet je aktiven na spletnem družbenem omrežju Twitter.
Promocija dela in aktivnosti Državnega sveta je lahko predstavljena tudi preko radijskih in TV oddaj. V radijskih in TV oddajah so predstavljena
različna področja dela Državnega sveta. Gostje v studiu so predsednik Državnega sveta in drugi državni svetniki, ki predstavljajo svoje delo, ki
ga opravljajo kot člani Državnega sveta, sekretar Državnega sveta ter udeleženci posvetov v Državnem svetu.
Na spletnih straneh Državnega sveta http://www.ds-rs.si/ so objavljena mnenja komisij Državnega sveta, sklepi rednih sej Državnega sveta in
sprejete zahteve odložilnih vetov, prav tako tudi stališča interesnih skupin in povzetki posvetov, ki jih organizira Državni svet in pomembno
vplivajo na oblikovanje stališč Državnega sveta.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine Plače in drugi izdatki zaposlenim so bila s sprejetim rebalansom finančnega načrta načrtovana sredstva v skupni višini
958.600 EUR za: plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela, sredstva za nadurno delo in druge izdatke javnih uslužbencev in funkcionarjev. V skladu z veljavno zakonodajo se je rebalans
finančnega načrta s prerazporeditvijo pravic porabe strukturno prilagajal tekočim potrebam, tako, da je znašal veljavni finančni načrt 940.000
EUR. Porabljenih je bilo 925.760 EUR, kar predstavlja 98,49 % veljavnega finančnega načrta. Realizacija za leto 2019 je bila v primerjavi z
rebalansom finančnega načrta za leto 2019 nižja za 3,43 odstotne točke.
Tabela_1_010104: Plače in drugi izdatki zaposlenim
Za plače in dodatke je bilo porabljenih 833.105 EUR, kar predstavlja 89,99 % porabljenih sredstev za plače; za regres za letni dopust 22.672 EUR,
kar predstavlja 2,45 % porabljenih sredstev za plače; za povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela) 33.678 EUR, kar predstavlja 3,64 % porabljenih sredstev za plače. Preostala sredstva v višini 36.305 EUR so bila
porabljena za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, nadurnega dela in drugih izdatkov zaposlenim, kar predstavlja
3,92 % porabljenih sredstev za plače.
Graf _1_010104: Strukturni delež porabe za plače in druge izdatke zaposlenim
Leta 2019 je bilo za 5,29 odstotne točke več porabljenih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim kot leta 2018 (porabljena sredstva v višini
879.254 EUR).
POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE
Služba Državnega sveta opravlja strokovna, administrativna in druga opravila, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delo Državnega sveta. Svoje
naloge opravlja v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:
- Sekretariat
- Kabinet predsednika Državnega sveta,
- Služba za pravne analitične zadeve in
- Splošna služba.
Sistemizacija in zasedenost delovnih mest
Sklep o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike Slovenije (št. 040-03/93-2/19 z dne 21. 5. 2008 in nadaljnje spremembe ter
dopolnitve), katerega priloga je sistemizacija delovnih mest, ureja organizacijo službe Državnega sveta, notranje organizacijske enote, njihova
delovna področja ter razmerja med njimi, vodenje službe, vodenje notranjih organizacijskih enot, pristojnosti za imenovanje na položaj, postopek
sprejemanja in spreminjanja sistemizacije delovnih mest, vsebino sistemizacije in razvrstitev uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest
javnih uslužbencev.
V skladu s sprejeto sistemizacijo in Kadrovskim načrtom službe Državnega sveta za leti 2018 -2019 (št. 040-02/17-0003 z dne 13. 9. 2017 in
spremembo Kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leto 2019 (št. 040-02-1/2019/2) je bilo v Državnem svetu Republike Slovenije 24
zaposlenih, od tega dva (2) funkcionarja za določen čas in štiriindvajset (24) javnih uslužbencev, in sicer je bilo devetnajst (19) javnih
uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas, dve (2) javni uslužbenki za določen čas, in sicer zaposlitev za delovno mesto, vezano na osebno
zaupanje funkcionarja (predsednika Državnega sveta), in en (1) javni uslužbenec za čas opravljanja pripravništva.
Dve (2) javni uslužbenki sta bili zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbenk zaradi materinskega in
starševskega dopusta, ki pa nista šteti v število zaposlenih.
Skupno število zaposlitev je skladno s številom zaposlitev določenih v kadrovskem načrtu za leto 2019, v katerem je dovoljeno število zaposlitev
28.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (leto 2019) je 25.
V spodnjih grafikonih je prikazano število zaposlenih v notranjih organizacijskih enotah in izobrazbena struktura zaposlenih v Državnem svetu
Republike Slovenije.
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Graf_2_010104: Funkcionarji in javni uslužbenci zaposleni v notranjih organizacijskih enotah v Državnem svetu
Graf_3_010104: Izobrazbena struktura zaposlenih v Državnem svetu
Upokojitve
V letu 2019 upokojitev ni bilo.
Nove zaposlitve
V letu 2019 so bile tri (3) zaposlitve za določen čas.
Premestitve
V letu 2019 sta bili 2 premestitvi.
Napredovanja
V letu 2019 so v skladu z veljavno zakonodajo napredovale tri (3) javne uslužbenke, in sicer dve javni uslužbenki (2) v plačnih razredih in ena
javna uslužbenka (1) v nazivu. Pravico do višje plače, v skladu z višjim plačnim razredom oziroma višjim nazivom, so pridobile s 1.12.2019.
Izobraževanja
V Državnem svetu se za doseganje ciljev skrbno načrtuje kadrovske resurse, vključno z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem. V
letu 2019 so se na podlagi pogodbe o izobraževanju, izobraževale tri (3) javne uslužbenke, in sicer dve (2) javni uslužbenki na dodiplomski
stopnji in ena (1) javna uslužbenka na podiplomski stopnji. Javni uslužbenci so se tudi izpopolnjevali in usposabljali v skladu z letnim načrtom
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za leto 2019.
Javni uslužbenci, ki se udeležujejo usposabljanj in izpopolnjevanj, svoje pridobljeno znanje posredujejo ostalim zaposlenim.
Ocena
V letu 2019 je Državni svet glede zaposlitev ostal pod dovoljeno mejo števila zaposlitev, kar pomeni, da je Državni svet na področju
zaposlovanja ravnal izredno racionalno, in sicer na način, da je dodatno obremenil posamezne javne uslužbence v okviru polnega delovnega
časa in po potrebi tudi preko polnega delovnega časa.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Leta 2019 je bilo za 5,34 odstotne točke več porabljenih sredstev za prispevke delodajalcev za socialno varnost kot leta 2018 (porabljena
sredstva v višini 142.697 EUR).
Tabela _2_010104: Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo porabljenih 76.716 EUR, kar predstavlja 51,04 % sredstev za prispevke
delodajalcev za socialno varnost; za prispevke za zdravstveno zavarovanje je bilo porabljenih 61.459 EUR, kar predstavlja 40,89 % sredstev za
prispevke delodajalcev za socialno varnost; za prispevke za zaposlovanje in prispevke za starševsko varstvo je bilo porabljenih 1.793 EUR, kar
predstavlja 1,20 % sredstev za prispevke delodajalcev za socialno varnost; za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
zaposlenih je bilo porabljenih 10.344 EUR, kar predstavlja 6,88 % sredstev za prispevke delodajalcev za socialno varnost.
Graf_4_010104: Strukturni delež porabe za prispevke delodajalcev za socialno varnost
V okviru podskupine Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili z rebalansom finančnega načrta načrtovani prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja v skupni višini 154.287 EUR. V skladu z veljavno zakonodajo se je rebalans finančnega načrta s prerazporeditvijo pravic porabe
strukturno prilagajal tekočim potrebam, tako da je znašal veljavni finančni načrt 152.887 EUR. Porabljenih je bilo 150.312 EUR, kar predstavlja
98,32 % veljavnega finančnega načrta. Realizacija za leto 2019 je bila glede na rebalans finančnega načrta nižja za 2,58 odstotne točke.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine Izdatki za blago in storitve so bila z rebalansom finančnega načrta načrtovana sredstva za pisarniški in splošni material in
storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena
potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke v višini 1.065.939 EUR. V skladu z veljavno
zakonodajo se je rebalans finančnega načrta s prerazporeditvijo pravic porabe strukturno prilagajal tekočim potrebam, tako da je znašal veljavni
finančni načrt 1.045.939 EUR. Porabljenih je bilo 997.653 EUR, kar predstavlja 95,38 % veljavnega finančnega načrta. Realizacija za leto 2019 je
bila glede na rebalans finančnega načrta nižja za 6,41 odstotne točke.
Tabela _3_010104: Izdatki za blago in storitve
V okviru izdatkov za blago in storitve predstavljajo drugi operativni odhodki 75,68 % in ostali materialni stroški 24,32 % porabljenih sredstev za
blago in storitve. V okviru drugih operativnih odhodkov je bilo 96,27 % sredstev namenjenih za izplačilo članom Državnega sveta za opravljanje
njihove funkcije.
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V letu 2019 je bila realizacija višja za 2,45 odstotne točke v primerjavi z letom 2018 (porabljena sredstva v višini 973.763 EUR).
Graf _5_010104: Strukturni delež porabe za blago in storitve
Drugi operativni odhodki
Finančna sredstva za druge operativne odhodke so bila načrtovana za namen materialnega poslovanja Državnega sveta in za plačilo za
opravljeno delo članov Državnega sveta in povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem njihove funkcije v višini 787.109 EUR. V skladu z veljavno
zakonodajo se je finančni načrt s prerazporeditvijo pravic porabe strukturno prilagajal tekočim potrebam, tako da je znašal veljavni finančni načrt
776.109 EUR. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 754.974 EUR, kar predstavlja 97,28 % veljavnega finančnega načrta. Realizacija za
leto 2019 je bila glede na rebalans finančnega načrta nižja za 4,08 odstotne točke.
V okviru drugih operativnih odhodkov so bila v finančnem načrtu za leto 2019 načrtovana sredstva za plačilo za opravljeno delo članov
Državnega sveta in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem njihove funkcije v višini 753.250 EUR. Podlago za izplačilo sredstev za opravljeno
delo v Državnem svetu in drugih dokumentiranih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije članov Državnega sveta je za leto 2019 določal Zakon
o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 95/09 – odl. US in 21/13-ZFDO-F), Sklep o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje
funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije št. 111-01/12-10 z dne 20. 3. 2013, Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije št. 111-01/12-11 z dne 15. 5.
2013 in Sklep o povračilih stroškov članov Državnega sveta Republike Slovenije št. 111-02/90-1 z dne 12. 3. 2003 z nadaljnjimi spremembami.
Rebalans finančnega načrta se je za namen plačila za delo članov Državnega sveta s prerazporeditvijo pravic porabe strukturno prilagajal
tekočim potrebam tako, da je znašal veljavni finančni načrt 743.250 EUR. Porabljenih je bilo 726.840 EUR, kar predstavlja 97,79 % veljavnega
finančnega načrta. Realizacija za leto 2019 je bila glede na rebalans finančnega načrta nižja za 3,51 odstotne točke. V letu 2019 je bila realizacija
višja za 8,88 odstotne točke v primerjavi z letom 2018 (porabljena sredstva v višini 667.545 EUR).
V okviru drugih operativnih odhodkov so bila v rebalansu finančnega načrta za leto 2019 za namen materialnega poslovanja načrtovana
sredstva tudi za plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo prek študentskega servisa, plačila za strokovna
izobraževanja zaposlenih, posebni davek na določene prejemke, članarine v mednarodnih organizacijah, plačila bančnih storitev, plačila zunanjim
sodelavcem, drugih operativnih odhodkov v višini 33.859 EUR, veljavni finančni načrt za druge operativne stroške pa je znašal 32.859 EUR.
Porabljenih je bilo 28.134 EUR, kar predstavlja 85,62 % veljavnega finančnega načrta. V letu 2019 je bila realizacija višja za 10,40 odstotne točke v
primerjavi z letom 2018 (porabljena sredstva v višini 25.484 EUR).
Ostali materialni stroški
Za ostale materialne stroške (blago in storitve) so bila z rebalansom finančnega načrta za leto 2019 načrtovana sredstva v višini 278.830 EUR. V
skladu z veljavno zakonodajo se je sprejeti finančni načrt s prerazporeditvijo pravic porabe strukturno prilagajal tekočim potrebam, tako da je
znašal veljavni finančni načrt 269.830 EUR. Porabljenih je bilo 242.679 EUR, kar predstavlja 89,94 % veljavnega finančnega načrta.
V letu 2019 je bila realizacija nižja za 13,56 odstotne točke v primerjavi z letom 2018 (porabljena sredstva v višini 280.734 EUR).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine Nakup in gradnja osnovnih sredstev je za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za leto 2019 znašal
rebalans finančnega načrta 41.913 EUR, in sicer integralna sredstva v višini 40.291 in namenska sredstva od prodaje državnega premoženje
(opreme) v višini 1.622 EUR, veljavni finančni načrt pa je bil enak, to je 41.913 EUR (od tega namenska sredstva v višini 1.622 EUR). Za
investicije in investicijsko vzdrževanje je bilo skupaj porabljenih 38.688 EUR, kar predstavlja 92,31 % veljavnega finančnega načrta. Realizacija za
leto 2019 je bila glede na rebalans finančnega načrta nižja za 7,69 odstotne točke.
Tabela _4_010104: Nakup in gradnja osnovnih sredstev
V okviru nakupa in gradnje osnovnih sredstev predstavlja nakup opreme 69,37 % porabljenih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev,
od tega 14,46 % za nakup pisarniškega pohištva; 0,32 % za nakup strojne računalniške opreme, 29,61 % za nakup strežnikov in diskovnih
sistemov; 2,27 % za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, 2,06 % za nakup telekomunikacijske opreme in 20,65 % za nakup aktivne mrežne
in komunikacijske opreme. Nakup nematerialnega premoženja, to je nakup novih licenc in podaljšanje oz. vzdrževanje licenc programske opreme
predstavlja 30,63 % porabljenih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.
Graf _6_010104: Strukturni delež za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 2019
V letu 2019 je bila realizacija nižja za 9,43 odstotne točke v primerjavi z letom 2018 (porabljena sredstva v višini 42.716 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
V rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) so bila za opravljanje dejavnosti Državnega sveta določena
sredstva v znesku 2.220.739 EUR, in sicer integralna sredstva v višini 2.219.117 € in namenska sredstva iz naslova prodaje državnega premoženja
– sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 1.622 €. Veljavni finančni načrt Državnega sveta za leto 2019 je znašal 2.180.739
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– sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 1.622 €. Veljavni finančni načrt Državnega sveta za leto 2019 je znašal 2.180.739
EUR, ker je Državni svet v tekočo proračunsko rezervo vrnil sredstva v višini 40.000 EUR.
Državni svet je za svoje delovanje porabil 2.112.413 EUR, tako je bila realizacija finančnega načrta za leto 2019 v primerjavi z veljavnim finančnim
načrtom nižja za 3,13 odstotne točke oziroma v primerjavi z rebalansom finančnega načrta za leto 2019 nižja za 4,88 odstotne točke.
Najvišja odstopanja v primerjavi s sprejetim rebalansom finančnega načrta se kažejo v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve.
Realizacija za leto 2019 je bila v primerjavi z rebalansom finančnega načrta nižja za 6,41 odstotne točke.
Odstopanje je bilo zaznati na postavki 8134 Materialni stroški. Državni svet je za materialne stroške porabil za 13,39 odstotne točke manj
sredstev, kot jih je načrtoval v rebalansu finančnega načrta. Državni svet je 10.000 EUR vrnil v tekočo proračunsko rezervo.
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je načrtovana tudi postavka 8139 Drugi odhodki za delo, ki je namenjena za izplačila za
opravljeno delo, potne in druge stroške članov Državnega sveta v zvezi z opravljanjem njihove funkcije. Realizacija je bila v primerjavi z
rebalansom finančnega načrta nižja za 3,51 odstotne točke, ker je delo Državnega sveta vezano na delo Vlade in Državnega zbora. Državni svet je
10.000 EUR vrnil v tekoče proračunsko rezervo.
Državni svet je pri porabi sredstev za materialne stroške upošteval Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto
2019 (Uradni list RS, št. 53/19) s katerim je Državni svet lahko prevzemal obveznosti do vključno 2. septembra 2019. V izjemnih primerih je
Ministrstvo za finance Državnemu svetu posebej predhodno odobrilo prevzemanje obveznosti in pri tem upoštevalo likvidnostni položaj
proračuna in ciljni saldo sektorja država za leto 2019.
V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je načrtovana postavka 8131 Plače,
kjer je bila realizacija za leto 2019 v primerjavi z rebalansom finančnega načrta nižja za 3,31 odstotne točke, predvsem ker v letu 2019 Državni svet
ni zaposlil Svetovalca DS- sekretarja, temveč so bile njegove naloge začasno prerazporejene. Državni svet je 20.000 EUR vrnil v tekočo
proračunsko rezervo.
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizacija za leto 2019 v primerjavi z rebalansom finančnega načrta nižja za
7,69 odstotne točke, upoštevajoč tudi namenska sredstva, ki jih Državni svet v celoti ni porabil. Državni svet je pri porabi sredstev upošteval
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 53/19).
Iz navedenega lahko zaključimo, da v letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim rebalansom finančnega načrta in realiziranim finančnim
načrtom za leto 2019.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Zakon o javnih financah v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun za tekoče
leto. V finančni načrt za leto 2019 je Državni svet prenesel namenska sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja iz
preteklega leta v višini 1.622 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V skladu s 46. členom Zakona o javnih financah so bile v letu 2019 poravnane obveznosti iz preteklega leta 2018 v skupnem znesku 164.760 EUR,
in sicer:
- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so znašale v skupnem znesku 71.791 EUR:
- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 42.130 EUR,
- obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 15.215 EUR,
- obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 11.500 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 2.946 EUR.
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 26.389 EUR.
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašale v skupnem znesku 64.417 EUR.
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale v skupnem znesku 165 EUR.
- Pasivne časovne razmejitve so znašale 1.998 EUR (za vzpostavljeno terjatev za nepovrnjeno plačilo iz naslova parkirnin in vzpostavljeno
terjatev do zavoda za zdravstveno zavarovanje iz naslova boleznin).
Obveznosti so bile poravnane v breme finančnega načrta za leto 2019.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
Državni svet ne izkazuje novih obveznosti v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
Državni svet ne izdaja in ne unovčuje poroštev ter ne izterjuje regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Državni svet nima proračunskega sklada.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
010104 - Dejavnost državnega sveta

Poročilo o doseženih ciljih
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
010104 - Dejavnost državnega sveta
Opis podprograma

1212-11-0001 - Opravljanje dejavnosti Državnega sveta
Opis ukrepa
Državni svet preko ukrepa "Opravljanje dejavnosti Državnega sveta" uresničuje z ustavo, zakoni in drugimi podzakonskimi akti določene
pristojnosti in naloge Državnega sveta. Državni svet je za izvajanje ukrepa načrtoval pravice porabe za plače in materialne stroške, ki so
potrebne za nemoteno delovanje Državnega sveta. V okviru postavke 8134 Materialni stroški so načrtovani materialni stroški po ekonomski
klasifikaciji za delovanje Državnega sveta. V okviru postavke 8139 Drugi odhodki za delo so načrtovani materialni stroški namenjeni izplačilom
članom Državnega sveta v zvezi z opravljanjem njihove funkcije (plačilo za delo, potni stroški, dnevnice in drugi stroški) v skladu z Zakonom o
funkcionarjih v državnih organih, Ur. l. RS, št. 30/90 in nadaljnje spremembe in v skladu s Sklepom o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje
funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije, št. 111-01/12-10 z dne 20.3.2013 in Sklepom o spremembi in dopolnitvi
tega Sklepa, št. 111-01/12-11 z dne 15.5.2013 ter Sklepom o povračilih stroškov članov Državnega sveta s spremembami. Na postavki 8131 Plače
so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevki delodajalca za socialno varnost.

Viri
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REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB
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Proračunski viri

2.178.826,00

2.073.725,07

2.073.725,07

95,17

Neposredni učinki
C3941 - Izvajanje sej interesnih skupin
Prispeva k rezultatu: C4090 - Večja kvaliteta zakonodaje
Opis neposrednega učinka
Državni svet ima 40 članov, ki so organizirani v petih interesnih skupinah po posameznih področjih. Državni svet sestavljajo naslednje interesne
skupine: Interesna skupina delodajalcev, Interesna skupina delojemalcev, Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev,
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti, Interesna skupina lokalnih interesov. Interesne skupine obravnavajo zadeve in oblikujejo stališča
do posameznih zadev, ki so na dnevnem redu sej Državnega sveta in njegovih komisij in druge zadeve iz pristojnosti Državnega sveta. Interesne
skupine se praviloma sestajajo pred sejami Državnega sveta in se seznanijo ter razpravljajo o zadevah, ki so na dnevnih redih sej Državnega
sveta. Na sejah se interesne skupine opredeljujejo do predlogov mnenj Državnega sveta, ki so oblikovani na podlagi komisij Državnega sveta.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V Državnem svetu se s problematiko področja, ki ga zastopajo, ukvarjajo interesne skupine. Sestava interesnih skupin je opredeljena v Ustavi
Republike Slovenije v 96. členu. Na tej podlagi je oblikovanih pet interesnih skupin, in sicer 18 državnih svetnikov zastopa funkcionalne interese
in 22 državnih svetnikov lokalne interese. Vsaka interesna skupina izvoli izmed sebe vodjo, ki vodi in organizira delo ter sklicuje in vodi njene
seje.
V letu 2019 je bilo izvedenih 82 sej interesnih skupin Državnega sveta.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Interesna skupina v skladu s 16. in 20. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) obravnava
zadeve in oblikuje stališča do zadev, ki so na dnevnem redu seje Državnega sveta in sej njegovih komisij ter druge zadeve iz pristojnosti
Državnega sveta. Obravnava tudi zadeve namesto komisije, kadar seje ni mogoče sklicati oz. je ni mogoče pravočasno sklicati. Interesne skupine
se praviloma sestajajo pred sejami Državnega sveta, kjer se seznanijo o zadevah, ki so na dnevnih redih sej Državnega sveta. Interesne skupine
se opredeljujejo do predlogov mnenj Državnega sveta, ki so oblikovani na podlagi poročil in mnenj komisij.
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I05950 Število sej interesnih skupin

Število 2009

59,00

2012

70,00

61,00

2013

64,00

94,00

2014

58,00

70,00

2015

71,00

85,00

2016

75,00

82,00

2017

78,00

79,00

2018

78,00

79,00

2019

79,00

82,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05950 Število sej interesnih skupin "
Delo Državnega sveta je vezano na delo Vlade in Državnega zbora. V letu 2019 je imela Interesna skupina delodajalcev petnajst (15) sej, in sicer
deset (10) rednih in pet (5) izrednih, Interesna skupina delojemalcev je imela štirinajst (14) rednih sej, Interesna skupina kmetov, obrtnikov in
samostojnih poklicev enajst (11) rednih sej, Interesna skupina negospodarskih dejavnosti trinajst (13) sej, od tega dvanajst (12) rednih in eno (1)
izredno ter Interesna skupina lokalnih interesov devetindvajset (29) sej, od tega enaindvajset (21) rednih in osem (8) izrednih sej. V letu 2019 se
je število sej interesnih skupin Državnega sveta v primerjavi z letom 2018 (79 sej) povečalo za 3,80 odstotne točke.

C4207 - Izvajanje sej delovnih teles DS in posvetovalnega telesa DS
Prispeva k rezultatu: C4090 - Večja kvaliteta zakonodaje
Opis neposrednega učinka
Kolegij DS je posvetovalno telo, ki pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. Delovna telesa Državnega sveta so komisije DS.
Komisije vsebinsko obravnavajo predloge zakonov, ki so vloženi v zakonodajni postopek ter pripravijo predlog mnenja. Komisije obravnavajo
tudi pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami s področij, ki jih obravnavajo ter druge zadeve, za katere jih pooblasti
Državni svet. V petem mandatu v Državnem svetu deluje osem komisij: Mandatno-imunitetna komisija, Komisija za državno ureditev, Komisija za
mednarodne odnose in evropske zadeve, Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Komisija za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Delo delovnih teles Državnega sveta je vezano na delo delovnih teles Državnega zbora ter samega Državnega zbora.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S posameznimi vprašanji v zvezi z zakonodajo, različnimi pobudami in zahtevami v okviru pristojnosti se ukvarjajo delovna telesa Državnega
sveta - komisije. Kolegij Državnega sveta je posvetovalno telo, ki pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. Kolegij Državnega sveta
sestavljajo predsednik, podpredsednik Državnega sveta ter vodje interesnih skupin, ki skrbijo za pretok informacij in pobud med predsednikom
Državnega sveta in interesnimi skupinami. Predsednik lahko na sejo Državnega sveta povabi tudi predsednike komisij ali njihove poročevalce in
državne svetnike, ki so dali predloge in pobude za obravnavo posameznih zadev.
V letu 2019 je imel Državni svet 138 sej komisij in 16 sej posvetovalnega telesa Državnega sveta (kolegij).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
SEJE KOMISIJ
Delovna telesa - komisije obravnavajo zadeve (predloge zakonov in aktov, pobude itd.) s svojega delovnega področja, ki jim jih v obravnavo kot
pristojnim dodeli predsednik Državnega sveta. Komisije na podlagi obravnavanih zadev bodisi pripravijo poročila, ki jih predložijo Državnemu
svetu, bodisi pripravijo mnenja, ki jih posredujejo delovnim telesom Državnega zbora.
Na podlagi 56. člena Zakona o Državnem svetu imajo pravico od državnih organov zahtevati pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih
obravnavajo, sodelujejo z delovnimi telesi Državnega zbora in podajajo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti. Na seje komisij so vabljeni
predstavniki predlagateljev zakonov in drugih dokumentov, vlade oziroma ministrstev in strokovnjaki.
S sklepom o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije (2. seja, 21. 12. 2017) v Državnem svetu v drugem letu VI.
mandatnega obdobja deluje 8 komisij.
Komisije Državnega sveta so v drugem letu VI. mandata obravnavale skupno dvesto devetindevetdeset (299) predlogov zakonov in drugih
aktov, ki jih je obravnaval Državni zbor, predlogov za odložilni veto in zakonodajnih pobud ter drugih aktov, pobud, vprašanj itd.
Komisija za državno ureditev je imela v drugem letu VI. mandata sedemnajst (17) sej, od tega petnajst (15) rednih in dve (2) izredni. Komisija je
obravnavala devetintrideset (39) zadev, od tega petintrideset (35) na rednih sejah, štiri (4) na izredni seji, od tega šestnajst (16) predlogov
zakonov, dve (2) zakonodajni pobudi, petnajst (15) drugih aktov, dve (2) zahtevi za oceno ustavnosti in štiri (4) ostale zadeve iz pristojnosti
komisije. Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovano dvajset (20) mnenj komisije.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je imela v drugem letu VI. mandata dvaindvajset (22) sej, in sicer osemnajst (18) rednih in
štiri (4) izredne. Ena (1) seja je bila zaprta za javnost, ostale so bile javne. Komisija je obravnavala devetinštirideset (49) zadev, od tega
petinštirideset (45) na rednih sejah in štiri (4) na izrednih sejah, od tega štirinajst (14) predlogov zakonov, en (1) predlog akta, štiriindvajset (24)
zadev EU in deset (10) ostalih zadev iz pristojnosti komisije. Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovano
osemintrideset (38) mnenj komisije.
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je imela v drugem letu VI. mandata enaindvajset (21) sej, od tega je bilo šestnajst (16) rednih
in pet (5) izrednih. Komisija je obravnavala triinsedemdeset (73) zadev, od tega petinšestdeset (65) na rednih in osem (8) na izrednih sejah, in
sicer osemindvajset (28) predlogov zakonov, štiri (4) zakonodajne iniciative, dvaindvajset (22) predlogov drugih aktov, šest (6) predlogov za
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odložilni veto, eno (1) pobudo za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti ter pet (5) pobud, tri (3) posvete ter štiri (4) ostale
zadeve. Matičnim odborom in delovnim telesom Državnega zbora je bilo posredovanih triinštirideset (43) mnenj komisije.
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je imela v drugem letu VI. mandata triindvajset (23) sej, od tega devetnajst (19) rednih in
štiri (4) izredne. Komisija je obravnavala triinštirideset (43) zadev, od tega devetintrideset (39) na rednih sejah in štiri (4) na izrednih sejah, in sicer
štiriindvajset (24) predlogov zakonov, tri (3) zakonodajne iniciative, dva (2) predloga odložilnega veta, šest (6) drugih aktov in osem (8) ostalih
zadev iz pristojnosti komisije. Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovano sedemindvajset (27) mnenj in poročil
komisije, eno mnenje je bilo naslovljeno na Vlado Republike Slovenije.
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je sestala na šestindvajsetih (26) sejah, od tega je bilo osemnajst (18) rednih in osem (8)
izrednih. Komisija je obravnavala skupno enainštirideset (41) zadev, od tega triintrideset (33) na rednih sejah in osem (8) na izrednih in sicer
enajst (11) predlogov zakonov, dvanajst (12) predlogov drugih aktov, en (1) predlog za odložilni veto, eno (1) zahtevo za oceno ustavnosti in
zakonitosti ter šestnajst (16) ostalih zadev. Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovanih petnajst (15) mnenj komisije.
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je imela v drugem letu VI. mandata štirinajst (14) sej, od tega dvanajst (12) rednih in dve (2) izredni.
Komisija je obravnavala trideset (30) zadev, od tega šestindvajset (26) na rednih in štiri (4) na izrednih sejah in sicer osem (8) predlogov zakonov,
en (1) predlog odložilnega veta, dve (2) pobudi za sprejem zahteve za oceno ustavnosti, sedem (7) predlogov aktov in dvanajst (12) drugih zadev
s področja izobraževanja, kulture, medijev in znanosti. Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovano devetnajst (19)
mnenj.
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je imela v drugem letu VI. mandata deset (10) sej, in sicer šest (6) rednih in štiri (4) izredne.
Komisija je obravnavala sedemnajst (17) zadev, od tega dvanajst (12) na rednih in pet (5) na izrednih sejah in sicer en (1) predlog zakona, tri (3)
predloge drugih aktov ter štiri (4) pobude in devet (9) ostalih zadev. Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovanih pet
(5) mnenj komisije.
Mandatno-imunitetna komisija je imela v drugem letu VI. mandata pet (5) sej, in sicer dve (2) redni in tri (3) izredne seje. Komisija je obravnavala
sedem (7) zadev, od tega štiri (4) zadeve na rednih sejah in tri (3) zadeve na izrednih sejah.
Predsednik pristojne komisije, predsednik zainteresirane komisije in vodja zainteresirane interesne skupine se lahko dogovorijo za skupno sejo.
Tako so se v letu 2019 komisije in interesne skupine sestale na osemnajstih (18) skupnih sejah, in sicer Komisija za državno ureditev, Komisija za
kulturo, znanost, šolstvo in šport, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov so se sestale na
eni (1) skupni seji, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Interesna skupina
lokalnih interesov so se sestale na eni (1) skupni seji, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih
interesov sta se sestali na trinajstih (13) skupnih sejah, Komisija za državno ureditev in Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
sta se sestali na eni (1) skupni seji ter Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta
se sestali na dveh (2) skupnih sejah.
Tabela_5_010104: Pregled števila sej Komisij
Tabela _6_010104: Število zadev, ki so jih obravnavale komisije
Tabela _7_010104: Število obravnavanih zadev po komisijah
Tabela _8_010104: Število mnenj, posredovanih matičnim delovnim telesom Državnega zbora
Tabela _9_010104: Število mnenj, posredovanih matičnim delovnim telesom Državnega zbora, po komisijah Državnega sveta
SEJE KOLEGIJA DRŽAVNEGA SVETA
Kolegij Državnega sveta je posvetovalno telo, ki pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. Poleg predsednika Državnega sveta ga
sestavljajo podpredsednik Državnega sveta ter vodje interesnih skupin. Na sejah kolegija sodeluje tudi sekretar Državnega sveta, ki vodi službo
Državnega sveta. V drugem letu VI. mandata je imel kolegij šestnajst (16) sej, na katerih so člani obravnavali vsebino rednih sej Državnega sveta,
aktualno problematiko in se opredelili do različnih pobud in vprašanj.
Predsednik Državnega sveta je v drugem letu VI. mandata sklical šestnajst (16) sej kolegija, od tega so bile tri (3) seje kolegija korespondenčne.
Tabela_10_010104: Seje Kolegija Državnega sveta

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05983 Število sej delovnih teles DS in kolegija DS

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

Število 2009

144,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

160,00

143,00

2013

138,00

164,00

2014

113,00

141,00

2015

144,00

158,00

2016

125,00

143,00

2017

135,00

151,00

2018

134,00

134,00

2019

165,00

154,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05983 Število sej delovnih teles DS in kolegija DS"
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V letu 2019 je bilo 154 sej delovnih teles Državnega sveta in kolegija DS, kar predstavlja 93,33 % realizacijo načrtovanih sej delovnih teles in
kolegija DS. V letu 2019 se je število sej delovnih teles in kolegija Državnega sveta v primerjavi z letom 2018 (134) povečalo za 14,93 odstotne
točke, ker je delo Državnega sveta vezano na delo Vlade in Državnega zbora, ki pa je v letu 2018 deloval okrnjeno zaradi predčasnih volitev.
Komisije Državnega sveta so v letu 2019 obravnavale 299 zadev, kar je za 1,32 odstotne točke manj kot leta 2018 (303).

C4216 - Izvajanje sej DS
Prispeva k rezultatu: C4090 - Večja kvaliteta zakonodaje
Opis neposrednega učinka
Državni svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. Redne seje so praviloma v sredo. Sklic seje s predlogom dnevnega reda pripravi predsednik
Državnega sveta po posvetovanju s kolegijem. Izredne seje se skliče, če se predlaga sprejem odložilnega veta ali če gre za obravnavo drugih
zadev, ki jih ni mogoče odlagati oz. jih ni mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red redne seje.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Predsednik Državnega sveta sklicuje seje na lastno pobudo, po sklepu Državnega sveta, na zahtevo komisije, na zahtevo interesne skupine ali
na zahtevo osmih državnih svetnikov. Državni svet sklicuje redne seje enkrat mesečno, izredne seje pa praviloma za odločanje o predlogih za
odložilni veto ali če gre za obravnavo drugih zadev, ki jih ni mogoče odložiti in pravočasno uvrstiti na dnevni red rednih sej.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Državni svet je nastopil VI. mandat 12. decembra 2017 in se tega dne sestal na 1. ustanovni seji.
Ustava Republike Slovenije v poglavju Državna ureditev umešča Državni svet na drugo mesto v sistem organov državne oblasti. Ustava v 97.
členu opredeljuje pristojnosti Državnega sveta, in sicer Državni svet:
- predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov (zakonodajna pobuda),
- zahteva, da Državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča (odložilni veto),
- daje Državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti in mora na zahtevo Državnega zbora tudi izreči mnenje o posamezni
zadevi,
- zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena.
Poleg pristojnosti, ki jih Državnemu svetu daje Ustava Republike Slovenije, ima Državni svet na podlagi Zakona o Ustavnem sodišču pravico, da
na Ustavno sodišče vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.
Ena od pristojnosti Državnega sveta je tudi, da lahko Državnemu zboru predlaga sprejem obvezne razlage zakona. Poslovnik Državnega zbora
določa, da predlog za sprejem obvezne razlage zakona lahko poda vsak, ki ima pravico predlagati zakon, torej tudi Državni svet.
Tabela_11_010104: Uresničevanje ustavnih pristojnosti Državnega sveta
ZAKONODAJNA POBUDA
Državni svet lahko predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov ali sprememb in dopolnitev posameznih določb zakonov (prva alineja 97. člena
Ustave RS). To je pomembna iniciativna vloga Državnega sveta v zakonodajnem procesu. Izraža se s pobudami in zahtevami državnih svetnikov
(58. člen Zakona o Državnem svetu) in predlogi komisij ter interesnih skupin Državnega sveta.
V drugem letu VI. mandata je Državni svet sprejel devet (9) zakonodajnih pobud, in sicer:
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N), EPA 428-VIII (15.
seja Državnega sveta, 27.2.2019).
2. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), EPA 519-VIII (17. Seja
Državnega sveta, 10.4.2019).
3. Predlog zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1D), EPA 595-VIII (18. seja Državnega sveta, 15.5.2019).
4. Predlog zakona o spremembi Zakona o minimalni plači – zakonodajna iniciativa (20. seja Državnega sveta, 3.7.2019).
5. Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1G), EPA 934-VIII (22. seja Državnega sveta, 16.10.2019).
6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-B) EPA 835-VIII (22. seja Državnega sveta, 16.10.2019).
7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1A), EPA 836-VIII (22. seja Državnega sveta, 16.10.2019).
8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P), EPA 837-VIII (22.
seja Državnega sveta, 16.10.2019).
9. Predlog zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni
uskladitvi pokojnin (24. seja Državnega sveta, 11.12.2019).
ODLOŽILNI VETO
Na temelju pristojnosti odložilnega veta (tretja alineja 1. odstavka 97. člena Ustave RS) lahko Državni svet zahteva od Državnega zbora, da
ponovno odloča o izglasovanem zakonu, tokrat z zahtevnejšo večino. Državni svet lahko uveljavi svojo zahtevo za ponovno odločanje o zakonu
v sedmih dneh od sprejetja zakona (91. člen Ustave RS).
Državni svet je v drugem letu VI. mandata odločal o desetih (10) predlogih odložilnih vetov. Državni svet je sprejel deset (10) odložilnih vetov,
pri čemer so bili pri ponovnem odločanju v Državnem zboru trije (4) odložilni veti uspešni in zakoni NISO bili sprejeti, in sicer:
1. Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E), EPA 419-VIII. Državni svet je na 4. izredni seji,
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23.4.2019 odložilni veto na zakon sprejel. DRŽAVNI ZBOR OB PONOVNEM ODLOČANJU (8. redna seja, 21.5.2019) ZAKONA NI SPREJEL.
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), EPA 634-VIII. Državni svet je na
5. izredni seji, 15.7.2019 odložilni veto na zakon sprejel. DRŽAVNI ZBOR OB PONOVNEM ODLOČANJU (25. izredna seja, 18.7.2019) ZAKONA
NI SPREJEL.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), EPA 683-VIII. Državni svet je na 7. izredni seji, 5.
11. 2019 odložilni veto na zakon sprejel. DRŽAVNI ZBOR OB PONOVNEM ODLOČANJU (13. redna seja, 21.11.2019) ZAKONA NI SPREJEL.
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B), EPA 934-VIII. Državni svet je na 9. izredni seji, 24. 12. 2019
odložilni veto na zakon sprejel. DRŽAVNI ZBOR OB PONOVNEM ODLOČANJU (15. redna seja, 29.1.2020) ZAKONA NI SPREJEL.
Tabela _12_010104: Število odložilnih vetov
ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI
Pravico, da lahko na Ustavno sodišče vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, daje
Državnemu svetu Zakon o Ustavnem sodišču (23. a člen; Uradni list RS, št. 64/2007). Državni svet lahko uporabi to pristojnost kadar meni, da je
posamezna določba, del akta ali akt v celoti v nasprotju z Ustavo oziroma njenimi posameznimi ustavnimi določbami. Zahtevo za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov lahko Državni svet poda potem, ko je predpis oziroma splošni akt že
sprejet in začne veljati v slovenskem pravnem sistemu.
V drugem letu VI. mandata je Državni svet sprejel dve (2) zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti ter tri (3) dopolnitve zahteve za oceno
ustavnosti in zakonitosti.
1. Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – Zosn-F in 11/18) (20. redna seja Državnega sveta, 3.7.2019) .
2. Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. in 25.a člena Zakona o nepremičninskem
posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (21. Seja državnega sveta, 18.9.2019).
PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE
Postopek za sprejem avtentične razlage zakona določa Poslovnik Državnega zbora (149. - 152. člen). Predlog za sprejem avtentične razlage
zakona lahko poda vsak predlagatelj, ki lahko predlaga zakon, torej tudi Državni svet. Predsednik Državnega zbora pošlje predlog v mnenje
matičnemu delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi ter Vladi. Besedilo avtentične razlage je sprejeto, če je zanj glasovala večina poslancev,
ki je določena za sprejem zakona, na katerega se nanaša obvezna razlaga. Avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejete avtentične razlage ni mogoče spreminjati.
Državni svet v drugem letu VI. mandata ni sprejel zahteve za avtentično razlago zakona.
MNENJA DRŽAVNEGA SVETA
Državni svet je v drugem letu VI. mandata obravnaval dvaindvajset (22) mnenj, in sicer trinajst (13) mnenj k predlogom zakonov in devet (9)
mnenj k poročilom državnih organov in evropskih institucij. Državnemu zboru je posredoval osemnajst (18) mnenj, ostalim državnim organom pa
štiri (4). Mnenja so navedena v Poročilu o delu Državnega sveta, objavljenega na spletnih straneh Državnega sveta.
Tabela_13_010104: Število mnenj, posredovanih Državnemu zboru
Drugo
Državni svet je v drugem letu VI. mandata sprejel tudi druge sklepe, seznanil se je z različnimi predstavitvami in seznanitvami. V drugem letu VI.
mandata je Državni svet sprejel sedem (7) zaključkov s posvetov.
Pobude, vprašanja in zahteve
Vprašanja in pobude Državni svet obravnava skladno z 98. členom Poslovnika Državnega sveta, pobudniki pa jih morajo predložiti v pisni obliki
najkasneje 48 ur pred začetkom seje Državnega sveta.
V drugem letu VI. mandata je Državni svet skupaj z interesnimi skupinami in komisijami Državnega sveta na Vlado Republike Slovenije,
ministrstva in druge pristojne institucije naslovil triinosemdeset (83) pobud in vprašanj, kar je za 45,78 odstotne točke več kot leta 2018 (45
pobud in vprašanj).
Tabela_14_010104: Odgovori institucij oz. državnih organov na pobude in vprašanja
Graf_7_010104: Število pobud in vprašanj državnih svetnikov v letu 2019
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05992 Število sej DS"
Državni svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. Državni svet ima redne seje enkrat mesečno, izredne seje pa praviloma na zahtevo skupine
državnih svetnikov zaradi predloga za odložilni veto, ali za zadeve, ki jih zaradi časovne omejitve ni mogoče odlagati. Seje Državnega sveta in
njegovih komisij ter interesnih skupin so javne. Državni svet se je v drugem letu VI. mandata sestal na skupno osemnajstih (18) sejah, od tega je
bilo enajst (11) rednih in sedmih (7) izrednih. Redne seje: • 14. seja Državnega sveta Republike Slovenije (23. 1. 2019) • 15. seja Državnega sveta
Republike Slovenije (27. 2. 2019) • 16. seja Državnega sveta Republike Slovenije (20. 3. 2019) • 17. seja Državnega sveta Republike Slovenije (10.
4. 2019) • 18. seja Državnega sveta Republike Slovenije (15. 5. 2019) • 19. seja Državnega sveta Republike Slovenije (12. 6. 2019) • 20. seja
Državnega sveta Republike Slovenije (03. 7. 2019) • 21. seja Državnega sveta Republike Slovenije (18. 9. 2019) • 22. seja Državnega sveta
Republike Slovenije (16. 10. 2019) • 23. seja Državnega sveta Republike Slovenije (13. 11. 2019) • 24. seja Državnega sveta Republike Slovenije (11.
12. 2019) Izredne seje: • 3. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (13. 3. 2019) • 4. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije
(23. 4. 2019) • 5. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (15. 7. 2019) • 6. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (28. 10.
2019) • 7. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (05. 11. 2019) • 8. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (28. 11. 2019) • 9.
izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (24. 12. 2019) Državni svet je v drugem letu šestega sklica na sejah obravnaval skupno sto
devetinštirideset (149) zadev, od tega petinštirideset (45) zadev s področja ustavnih pristojnosti in drugih aktov, triinosemdeset (83) vprašanj in
pobud, štiri (4) zadev s področja volitev in imenovanj, sedem (7) zaključkov s posvetov, šest (6) drugih pomembnih sklepov in štiri (4) ostale
zadeve. Skupno število ur vseh sej Državnega sveta je v drugem letu VI. mandata znašalo 51 ur in 50 minut. Povprečni čas trajanja seje je bil 2 uri
in 53 minut. V letu 2019 je bilo izvedenih več sej (18 sej) kot leta 2018 (15 sej), kar predstavlja za 20,00 odstotnih točk višjo realizacijo kot leta
2018.

C4233 - Izvajanje sej delovnega telesa DS, interesnih skupin in seje DS - obravnava zahteve za uvedbo
parlamentarne preiskave
Prispeva k rezultatu: C5427 - Uvedba parlamentarne preiskave in njena uspešna izvedba
Opis neposrednega učinka
Državni svet lahko zahteva od Državnega zbora, da odredi preiskavo o zadevah javnega pomena (parlamentarna preiskava) in s tem opravlja
svojo nadzorno funkcijo. Ta pristojnost Držanega sveta je odvisna od dogajanja v družbi, zato je ta kazalnik opredeljen ob predpostavki, da bo
Državni svet obravnaval predlog zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V drugem letu VI. mandata je Državni svet zahteval uvedbo ene (1) parlamentarne preiskave.
1. Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in
izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta RS Franca Kanglerja in
drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta RS Franca Kanglerja in
drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave RS,
Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in
vodenja določenih evidenc Policije, EPA 651-VIII (19. redna seja, 12. 6. 2019).
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06002 Število. potrebnih sej"
V letu 2019 je Državni svet sprejel zahtevo za uvedbo ene (1) parlamentarne preiskave. Zahteva je bila obravnavana na dveh (2) sejah Komisije
za državno ureditev, na dveh (2) sejah Mandatno-imunitetne komisije, ki je bila pristojna za obravnavo in na dveh (2) sejah Državnega sveta.

C4329 - Sodelovanje s civilno družbo
Prispeva k rezultatu: C4091 - Oblikovanje ustreznih rešitev oz. predlogov po predstavitvi aktualnih problemov, publiciranje strokovnih razprav
(zborniki)
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Opis neposrednega učinka
Za pridobivanje informacij v zvezi z zadevami, ki jih obravnava, lahko Državni svet ali njegova delovna telesa organizirajo posvete, predavanja
ali javne predstavitve mnenj, na katere povabijo strokovno in drugo zainteresirano javnost, ki na ta način sodeluje pri oblikovanju stališč, mnenj
ali pobud, ki jih Državni svet posreduje na Vlado in pristojna minitrstva, oziroma so podlaga za zakonodajne dopolnitve in spremembe.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ena od pomembnejših vlog, ki Državni svet postavlja med vidne institucije v državi, je njegova povezanost s civilno družbo. Na različne načine
omogoča civilni družbi, da se aktivno vključuje v procese soodločanja o zadevah javnega pomena. Državni svet vsako leto organizira številne
posvete, javne tribune in okrogle mize, kjer sodelujejo predstavniki različnih organizacij, društev in strokovne sfere ter s svojimi prispevki
bogatijo in razvijajo različne družbene in gospodarske podsisteme.
Državni svet vsako leto obeležuje mednarodni dan prostovoljcev (5. december) s podelitvijo plaket Državnega sveta najzaslužnejšim
prostovoljcem, ki jih predlagajo državni svetniki oziroma civilna družba.
Državni svet je častni pokrovitelj vseslovenskega in mednarodnega projekta Rastoča knjiga. Pri projektu poleg Državnega sveta sodelujejo
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Mestna občina Ljubljana, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Narodna in univerzitetna knjižnica
in Agencija za knjigo RS. Prireditev Rastoče knjige se aktivno udeležujejo predsednik Državnega sveta in državni svetniki.
V drugem letu VI. mandata se je v okviru projekta odvilo petindvajset (25) dogodkov:
1. Rastoča knjiga Doma za starejše občane Tisje, 11. 1. 2019.
2. Slovenska književnost na znamkah - obeležitev kulturnega praznika (Državni svet, Društvo rastoča knjiga, Filatelistična zveza in Pošta
Slovenije) - soorganizacija dogodka ob kulturnem prazniku v Državnem svetu, 5. 2. 2019.
3. Rastoča knjiga OŠ Stopiče, 7. 2. 2019.
4. Rastoča knjiga OŠ Dolenjske Toplice, 14. 2. 2019, Tekmovanje v pomnjenju.
5. Osma širitev Rastoče knjige OŠ Brusnice, 14. 2. 2019, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
6. Četrti list Rastoče knjige OŠ Podzemelj, 13. 3. 2019 – državna svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak.
7. Večer v muzejski kavarni: Rastoča knjiga in vrednote odličnosti, pogovorni večer, 10. 4. 2019.
8. Četrta širitev Rastoče knjige OŠ Toneta Pavčka, 24. 4. 2019.
9. Postavitev Rastoče knjige Krka d.d., 25. 4. 2019.
10. Rastoča knjiga OŠ Dolenjske Toplice, 26. 4. 2019 – državni svetnik Janoš Kern.
11. Rastoča knjiga Dolenjske Toplice, nova krajevna rastoča knjiga Kanja, 1. 5. 2019.
12. Razkritje dvanajstega lista Rastoče knjige, 16. 5. 2019 – predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, državni svetnik Branko Šumenjak,
državna svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak, Janoš Kern.
13. Park rastoče knjige Novo mesto, 6.6.2019 – državna svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak.
14. Tretja širitev Rastoče knjiga OŠ Šmihel, 7. 6. 2019 – direktor JSKD, mag. Marko Repnik, član upravnega odbora Društva Rastoča knjiga.
15. Podelitev državnega odlikovanja dr. Janezu Gabrijelčiču, idejnemu snovalcu projekta, predsedniška palača, 11. 6. 2019 – predsednik
Državnega sveta Alojz Kovšca.
16. Prva postavitev Rastoča knjige Občine Kočevje, 19. 6. 2019 – predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
17. Tretja širitev Rastoče knjige OŠ Brežice, 1. 10. 2019 – predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
18. Rastoča knjiga gimnazije Novo mesto, 7. 10. 2019.
19. Pridružitev Republike Poljske Združenim Rastočim knjigam sveta, Ljubljana, Severni ljubljanski park Navje, 6. 11. 2019 – predsednik
Državnega sveta Alojz Kovšca, Bojan Kekec, Kern Janoš.
20. Četrta postavitev Rastoče knjige občine Ormož, 8. 11. 2019 – državni svetnik Matjaž Švagan, državni svetnik Branko Šumenjak.
21. Šesta postavitev Rastoče knjige občine Dolenjske Toplice, kulturni dom, 20. 11. 2019 – državna svetnica dr. Branka Ramšak Kalenić.
22. Rastoča knjiga Prekmurja – ob 100 letnici priključitve Prekmurja k matični domovini, 3. 12. 2019 – državni svetnik Rajko Fajt.
23. Rastoča knjiga Osnovne šole Semenič, 20. 12. 2019 – državni svetnik Samer Khalil.
24. Rastoča knjiga občine Šalovci, 21. 12. 2019 – državni svetnik Marjan Maučec;
25. Rastoča knjiga Primskovo, 27. 12. 2019.
V dvorani Državnega sveta se je v drugem letu VI. mandata odvilo oseminštirideset (48) dogodkov.
Od tega je štiriindvajset (24) dogodkov potekalo v organizaciji ali soorganizaciji Državnega sveta, štiriindvajset (24) dogodkov pa na pobudo
drugih organizacij iz javnega oz. civilnega sektorja. V preddverju male dvorane je bilo postavljenih na ogled sedem (7) razstav s spremljajočimi
dogodki svečanih otvoritev.
V prostorih Državnega sveta je tako bilo štiriindvajset (24) posvetov, javnih razprav, konferenc, predavanj in forumov ter enaintrideset (31)
drugih dogodkov in razstav kar je za 15,38 odstotne točke manj dogodkov, kot jih je bilo načrtovanih v finančnem načrtu (65).
Predsednik Državnega sveta in državni svetniki so v drugem letu VI. mandata aktivno, to je z javnimi nastopi, predstavitvami in nagovori
sodelovali na sto osemindvajsetih (128) dogodkih. Predsednik Državnega sveta in državni svetniki so se v drugem letu VI. mandata udeležili sto
devetindevetdesetih (199) ostalih dogodkov.
Državni svet je v drugem letu VI. mandata tako sodeloval na tristo sedemindvajsetih (327) dogodkih, kar je za 98,18 odstotne točke več kot leta
2018 (v letu 2018 je bilo 165 vseh dogodkov).
Tabela_15_010104: Posveti, udeležbe ter druge javne aktivnosti predsednika in državnih svetnikov
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Državni svet je nastopil VI. mandat 12. decembra 2017 in se tega dne sestal na 1. ustanovni seji.
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Ustava Republike Slovenije v poglavju Državna ureditev umešča Državni svet na drugo mesto v sistem organov državne oblasti. Ustava v 97.
členu opredeljuje pristojnosti Državnega sveta, in sicer Državni svet:
- predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov (zakonodajna pobuda),
- zahteva, da Državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča (odložilni veto),
- daje Državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti in mora na zahtevo Državnega zbora tudi izreči mnenje o posamezni
zadevi,
- zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena.
Poleg pristojnosti, ki jih Državnemu svetu daje Ustava Republike Slovenije, ima Državni svet na podlagi Zakona o Ustavnem sodišču pravico, da
na Ustavno sodišče vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.
Ena od pristojnosti Državnega sveta je tudi, da lahko Državnemu zboru predlaga sprejem obvezne razlage zakona. Poslovnik Državnega zbora
določa, da predlog za sprejem obvezne razlage zakona lahko poda vsak, ki ima pravico predlagati zakon, torej tudi Državni svet.
Tabela_11_010104: Uresničevanje ustavnih pristojnosti Državnega sveta
ZAKONODAJNA POBUDA
Državni svet lahko predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov ali sprememb in dopolnitev posameznih določb zakonov (prva alineja 97. člena
Ustave RS). To je pomembna iniciativna vloga Državnega sveta v zakonodajnem procesu. Izraža se s pobudami in zahtevami državnih svetnikov
(58. člen Zakona o Državnem svetu) in predlogi komisij ter interesnih skupin Državnega sveta.
V drugem letu VI. mandata je Državni svet sprejel devet (9) zakonodajnih pobud, in sicer:
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N), EPA 428-VIII (15.
seja Državnega sveta, 27.2.2019).
2. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), EPA 519-VIII (17. Seja
Državnega sveta, 10.4.2019).
3. Predlog zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1D), EPA 595-VIII (18. seja Državnega sveta, 15.5.2019).
4. Predlog zakona o spremembi Zakona o minimalni plači – zakonodajna iniciativa (20. seja Državnega sveta, 3.7.2019).
5. Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1G), EPA 934-VIII (22. seja Državnega sveta, 16.10.2019).
6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-B) EPA 835-VIII (22. seja Državnega sveta, 16.10.2019).
7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1A), EPA 836-VIII (22. seja Državnega sveta, 16.10.2019).
8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P), EPA 837-VIII (22.
seja Državnega sveta, 16.10.2019).
9. Predlog zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni
uskladitvi pokojnin (24. seja Državnega sveta, 11.12.2019).
ODLOŽILNI VETO
Na temelju pristojnosti odložilnega veta (tretja alineja 1. odstavka 97. člena Ustave RS) lahko Državni svet zahteva od Državnega zbora, da
ponovno odloča o izglasovanem zakonu, tokrat z zahtevnejšo večino. Državni svet lahko uveljavi svojo zahtevo za ponovno odločanje o zakonu
v sedmih dneh od sprejetja zakona (91. člen Ustave RS).
Državni svet je v drugem letu VI. mandata odločal o desetih (10) predlogih odložilnih vetov. Državni svet je sprejel deset (10) odložilnih vetov,
pri čemer so bili pri ponovnem odločanju v Državnem zboru trije (4) odložilni veti uspešni in zakoni NISO bili sprejeti, in sicer:
1. Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E), EPA 419-VIII. Državni svet je na 4. izredni seji,
23.4.2019 odložilni veto na zakon sprejel. DRŽAVNI ZBOR OB PONOVNEM ODLOČANJU (8. redna seja, 21.5.2019) ZAKONA NI SPREJEL.
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), EPA 634-VIII. Državni svet je na
5. izredni seji, 15.7.2019 odložilni veto na zakon sprejel. DRŽAVNI ZBOR OB PONOVNEM ODLOČANJU (25. izredna seja, 18.7.2019) ZAKONA
NI SPREJEL.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), EPA 683-VIII. Državni svet je na 7. izredni seji, 5.
11. 2019 odložilni veto na zakon sprejel. DRŽAVNI ZBOR OB PONOVNEM ODLOČANJU (13. redna seja, 21.11.2019) ZAKONA NI SPREJEL.
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B), EPA 934-VIII. Državni svet je na 9. izredni seji, 24. 12. 2019
odložilni veto na zakon sprejel. DRŽAVNI ZBOR OB PONOVNEM ODLOČANJU (15. redna seja, 29.1.2020) ZAKONA NI SPREJEL.
Tabela _12_010104: Število odložilnih vetov
ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI
Pravico, da lahko na Ustavno sodišče vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, daje
Državnemu svetu Zakon o Ustavnem sodišču (23. a člen; Uradni list RS, št. 64/2007). Državni svet lahko uporabi to pristojnost kadar meni, da je
posamezna določba, del akta ali akt v celoti v nasprotju z Ustavo oziroma njenimi posameznimi ustavnimi določbami. Zahtevo za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov lahko Državni svet poda potem, ko je predpis oziroma splošni akt že
sprejet in začne veljati v slovenskem pravnem sistemu.
V drugem letu VI. mandata je Državni svet sprejel dve (2) zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti ter tri (3) dopolnitve zahteve za oceno
ustavnosti in zakonitosti.
1. Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo,

Stran 18 od 27

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – Zosn-F in 11/18) (20. redna seja Državnega sveta, 3.7.2019) .
2. Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. in 25.a člena Zakona o nepremičninskem
posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (21. Seja državnega sveta, 18.9.2019).
PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE
Postopek za sprejem avtentične razlage zakona določa Poslovnik Državnega zbora (149. - 152. člen). Predlog za sprejem avtentične razlage
zakona lahko poda vsak predlagatelj, ki lahko predlaga zakon, torej tudi Državni svet. Predsednik Državnega zbora pošlje predlog v mnenje
matičnemu delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi ter Vladi. Besedilo avtentične razlage je sprejeto, če je zanj glasovala večina poslancev,
ki je določena za sprejem zakona, na katerega se nanaša obvezna razlaga. Avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejete avtentične razlage ni mogoče spreminjati.
Državni svet v drugem letu VI. mandata ni sprejel zahteve za avtentično razlago zakona.
MNENJA DRŽAVNEGA SVETA
Državni svet je v drugem letu VI. mandata obravnaval dvaindvajset (22) mnenj, in sicer trinajst (13) mnenj k predlogom zakonov in devet (9)
mnenj k poročilom državnih organov in evropskih institucij. Državnemu zboru je posredoval osemnajst (18) mnenj, ostalim državnim organom pa
štiri (4). Mnenja so navedena v Poročilu o delu Državnega sveta, objavljenega na spletnih straneh Državnega sveta.
Tabela_13_010104: Število mnenj, posredovanih Državnemu zboru
Drugo
Državni svet je v drugem letu VI. mandata sprejel tudi druge sklepe, seznanil se je z različnimi predstavitvami in seznanitvami. V drugem letu VI.
mandata je Državni svet sprejel sedem (7) zaključkov s posvetov.
Pobude, vprašanja in zahteve
Vprašanja in pobude Državni svet obravnava skladno z 98. členom Poslovnika Državnega sveta, pobudniki pa jih morajo predložiti v pisni obliki
najkasneje 48 ur pred začetkom seje Državnega sveta.
V drugem letu VI. mandata je Državni svet skupaj z interesnimi skupinami in komisijami Državnega sveta na Vlado Republike Slovenije,
ministrstva in druge pristojne institucije naslovil triinosemdeset (83) pobud in vprašanj, kar je za 45,78 odstotne točke več kot leta 2018 (45
pobud in vprašanj).
Tabela_14_010104: Odgovori institucij oz. državnih organov na pobude in vprašanja
Graf_7_010104: Število pobud in vprašanj državnih svetnikov v letu 2019

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06000 Število. posvetov, javnih razprav, predavanj domačih in tujih
strokovnjakov in drugih dogodkov

I09759 Število vodij posvetov

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2009

št oseb 2018

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
47,00

12,00

2012 40,00

57,00

2013 60,00

70,00

2014 60,00

64,00

2015 65,00

82,00

2016 65,00

77,00

2017 65,00

66,00

2018 65,00

62,00

2019 65,00

55,00

2018 12,00

10,00

2019 12,00

11,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06000 Število. posvetov, javnih razprav, predavanj
domačih in tujih strokovnjakov in drugih dogodkov"
V letu 2019 je bilo izvedenih 24 posvetov, srečanj, konferenc, javnih razprav, predavanj in forumov ter 31 drugih dogodkov in razstav, skupno
torej 55, kar je za 15,38 odstotne točke manj dogodkov, kot jih je bilo načrtovanih v finančnem načrtu (65). V letu 2019 je izvedba posvetov
srečanj, konferenc, javnih razprav, predavanj in forumov ostala na enaki kot leta 2018 (24 posvetov). Organizacija drugih dogodkov in razstav pa
se je v primerjavi z letom 2018 (38 drugih dogodkov) zmanjšala za 18,42 odstotne točke.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09759 Število vodij posvetov"
V letu 2019 je enajst (11) državnih svetnikov vodilo in moderiralo posvete, javne razprave in konference, kar predstavlja 8,33 odstotne točke manj
od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2019 (v letu 2019 je bilo načrtovanih 12 vodij posvetov).
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C5645 - Sodelovanje v številnih povezavah na mednarodnem področju
Prispeva k rezultatu: C4093 - Uspešno mednarodno sodelovanje
Opis neposrednega učinka
Državni svet se na mednarodnem področju vključuje v številne mednarodne povezave.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V skladu z 99. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) Državni svet sodeluje s predstavniškimi
telesi drugih držav, z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami ter z mednarodnimi organizacijami.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 je Državni svet sodeloval na štirih (4) bilateralnih dogodkih v tujini. V tujini so se državni svetniki leta 2019 udeležili petnajst (15)
multilateralnih dogodkov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I05998 Število mednarodnih obiskov

IZH. LETO

Število 2009

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

22,00

2012

13,00

24,00

2013

18,00

11,00

2014

18,00

12,00

2015

17,00

13,00

2016

19,00

11,00

2017

15,00

10,00

2018

15,00

19,00

2019

17,00

19,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05998 Število mednarodnih obiskov"
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšča z delegacijo se je na povabilo predsednika Senata Češke republike Jaroslava Kubere, dne 23. 4. 2019,
udeležil dvodnevnega uradnega obiska v Senatu Češke republike. Obisk je bil koristen in je prispeval k poglabljanju odnosov med državama, saj
je izpostavil podobnost zunanje političnih stališč glede mnogih tem. V času obiska se je delegacija Državnega sveta udeležila tudi
mednarodnega simpozija ob 200-letnici smrti prof. Gašperja Rojka, prvega Slovenca, ki je bil rektor praške univerze. To je bil pomemben
prispevek h kulturni dimenziji sodelovanja med državama. Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in predsednik Komisije Državnega sveta za
mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec sta se v okviru celodnevnega delovnega obiska na avstrijskem Koroškem, dne 14. 5. 2019,
srečala s koroškimi gospodarstveniki in s političnimi predstavniki slovenske narodne skupnosti. Na prireditvi "Alpe-Adria Panonnia - eine
Zukunftsregion der EU - evropska regija prihodnosti", je predsednik Državnega sveta tudi nagovoril navzoče. Ob robu navedenega dogodka je
sledilo srečanje z aktualnim predsednikom avstrijskega zgornjega doma parlamenta Appejem in deželnim glavarjem Koroške Kaiserjem. Obisk je
predstavljal koristen prispevek k dialogu z manjšino. Doprinesel je k spoznanju, da je bil v odnosu do slovenske narodne skupnosti narejen
napredek, okrepilo se je čezmejno sodelovanje, pozitivne rezultate pa prinaša tudi redno letno zasedanje Skupnega odbora Slovenija Koroška.
Predsednik Državnega sveta je izrazil pričakovanje, da bo možno v prihodnje izpolniti nekatera pričakovanja slovenske narodne skupnosti ter še
bolj poglobiti gospodarsko sodelovanje. Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca ter državna svetnika Bojan Kekec in Mitja Gorenšček so se
v času od 26. do 28. 6. 2019 udeležili uradnega obiska v ZR Nemčiji, na povabilo homologa predsednika Bundesrata, zgornjega doma nemškega
parlamenta. Z visokimi nemškimi političnimi sogovorniki z zvezne in deželne ravni so naslovili predvsem gospodarske in politične odnose med
državama, možnosti za njihovo krepitev in aktualna vprašanja EU. Udeleženci so bili zadovoljni z vsebinskostjo in konkretnostjo pogovorov, kar
je izstopalo predvsem na področju gospodarskega sodelovanja. Na povabilo predsednice skupine prijateljstva med Francosko republiko in
Slovenijo v francoskem senatu senatorke Colette Mélot so se državni svetniki Bojan Kekec, Mitja Gorenšček in Davorin Terčon, v času od 1. do
4. oktobra 2019, udeležili delovnega obiska v Francoski republiki. Državni svetniki so imeli poglobljene pogovore glede energetike, evropskih
zadev in gospodarstva. Izkoristili so tudi priložnost za promocijo Slovenije kot države z bogato čebelarsko tradicijo, ki varuje svojo biotsko
raznovrstnost. Tabela_16_010104: Bilateralni obiski v tujini Multilateralni obiski omogočajo, da države v mednarodni skupnosti uskladijo
mednarodne programe in dosežejo soglasja v skladu z načeli in pravili mednarodnega prava. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD) je mednarodna gospodarska organizacija razvitih držav, ki sprejema načela predstavniške demokracije in svobodnega trga. Evropski
parlament in nacionalni parlamenti EU so skupaj ustanovili specializirano skupino za skupni parlamentarni nadzor nad dejavnostmi Europola
(JPSG). JPSG omogoča nadzor nad delovanjem Europola, ki ga izvaja Evropski parlament v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti.
Medparlamentarna konferenca nacionalnih delovnih teles, pristojnih za zadeve Evropske Unije (COSAC) omogoča izmenjavo informacij, mnenj,
dobrih praks ter krepitvi sodelovanja med odbori pristojnimi za mednarodne zadeve oziroma nacionalnimi parlamenti ter med temi odbori oziroma
nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni oz. varnostni in obrambni
politiki (SZVP/SVOP) si prizadeva oblikovati skupna stališča pri ohranjanju mednarodnega miru, krepitvi mednarodne varnosti in spodbujanju
demokracije, pravne države in k spoštovanju človekovih pravic. Državni svetniki so se leta 2019 udeležili petnajst (15) multilateralnih dogodkov
v tujini, kjer so se srečali z drugimi predstavniki držav zaradi izmenjave in/ali usklajevanja mnenj, izkušenj, sprejemanja odločitev in zaključkov in
s tem se krepi mednarodno sodelovanje Državnega sveta. Tabela_17_010104: Multilateralni obiski v tujini

Pravne podlage
ID

NAZIV

URS

Ustava Republike Slovenije

ZDSve

Zakon o državnem svetu (ZDSve)
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ZDSve-UPB1

Zakon o državnem svetu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDSve-UPB1)

ZDVEDS

Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (ZDVEDS)

ZFDO

Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)

ZPPre

Zakon o parlamentarni preiskavi (ZPPre)

ZUstS

Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS)

1212-11-S001 - Investicije Državnega sveta
Opis skupine projektov
V okviru projekta Investicije in investicijsko vzdrževanje so predvideni nakupi osnovnih sredstev, nadgradnja že obstoječih osnovnih sredstev
in njihovo vzdrževanje.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

41.913,00

38.688,35

38.688,35

92,30

Neposredni učinki
C5836 - Zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev
Prispeva k rezultatu: C4090 - Večja kvaliteta zakonodaje
Opis neposrednega učinka
Državni svet bo z zamenjavo iztrošene opreme in nakupom nove ter z vzdrževanjem programske opreme zagotovil optimalne delovne pogoje za
delo v Državnem svetu.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Državni svet je z zamenjavo iztrošene opreme in nakupom nove opreme ter vzdrževanjem in nakupom programske opreme zagotovil optimalne
delovne pogoje za delo Državnega sveta.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Državni svet je za nakup opreme porabil integralna sredstva v višini 38.688 EUR.
Tako je v letu 2019 Državni svet porabil sredstva za nakup pisarniškega pohištva (5.594 EUR), strojne računalniške opreme (125 EUR),
strežnikov in diskovnih sistemov (11.457 EUR), opreme za tiskanje in razmnoževanje (878 EUR), telekomunikacijske opreme (796 EUR) in nakup
aktivne mrežne in komunikacijske opreme (7.988 EUR).
Za nakup in vzdrževanje nematerialnega premoženja, to je nakup novih licenc in vzdrževanje licenc programske opreme je bilo porabljenih
integralnih sredstev v višini 11.850 EUR.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06007

Vrednost investicij

VIR ME

IZH. LETO

EUR 2010

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

72.985,00

2012

36.809,00

48.817,00

2013

33.019,00

32.202,00

2014

49.483,00

52.482,00

2015

29.952,00

30.768,00

2016

43.939,00

45.409,00

2017

60.545,00

56.577,00

2018

97.418,00

42.716,00

2019

40.291,00

38.688,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06007 Vrednost investicij"
Za zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev je Državni svet za investicije in investicijsko vzdrževanje načrtoval integralna sredstva v višini
40.291 EUR ter namenska sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 1.622 EUR. Veljavni proračun za zagotavljanje vrednotenja kazalnika
je znašal 41.913 EUR. Državni svet je za investicije in investicijsko vzdrževanje porabil 38.688 EUR. Nabave in obnove osnovnih sredstev so bile
izvedene v skladu s postavljenimi prioritetami in glede na dotrajanost posameznih osnovnih sredstev, tako da ni bilo moteno delovanje
Državnega sveta.

Obrazložitev projektov
1212-18-0001 - Obnova opreme Državnega sveta od 2019 do 2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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Zamenjava iztrošene opreme in nakup nove ter vzdrževanje programske opreme za nemoteno delovanje Državnega sveta.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Državni svet je imel v letu 2019 načrtovan projekt z naslovom Obnova opreme Državnega sveta od 2019 do 2020, šifra projekta 1212-18-0001.
Omenjeni projekt je načrtovan za dve leti, in sicer za leti 2019 in 2020.
Izhodiščna vrednost dvoletnega projekta je določena v višini 133.376 EUR, in sicer sprejeti plan za leto 2019 v višini 41.913 EUR in za leto 2020 v
višini 91.463 EUR.
Državni svet je že pri načrtovanju finančnih sredstev za leto 2019, ki so bila namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju izhajal iz
načela izredne gospodarnosti, zato je Državni svet načrtoval obnovo le tiste opreme, ki je izredno dotrajana in nakup nove opreme, ki je potrebna
za nemoteno delovanje Državnega sveta. Prav tako je bil gospodaren pri nakupu novih licenc in podaljšanju licenc programske opreme za njeno
vzdrževanje.
V letu 2019 je bilo načrtovano, da bo projekt financiran iz integralnih sredstev v višini 40.291 in namenskih sredstev iz naslova prodaje
državnega premoženja v višini 1.622 EUR. Sprejeti plan za leto 2019 je tako znašal 41.913 EUR in veljavni plan prav tako 41.913 EUR.
Realizacija projekta 1212-18-0001 za leto 2019 je znašala 38.688 EUR. Državni svet je porabil sredstva na podlagi prioritet, ki si jih je zastavil, in
sicer za nakup pisarniškega pohištva v višini 5.594 EUR, strojne računalniške opreme v višini 125 EUR, strežnikov in diskovnih sistemov v višini
11.457 EUR, opreme za tiskanje in razmnoževanje 878 EUR, telekomunikacijske opreme v višini 796 EUR in aktivne mrežne in komunikacijske
opreme v višini 7.988 EUR.
Za nakup in vzdrževanje nematerialnega premoženja, to je nakup novih licenc in vzdrževanje obstoječih licenc programske opreme so bila
porabljena integralna sredstva v višini 11.850 EUR, in sicer za vzdrževanje licenčne opreme 7.350 EUR in nakup (nelicenčne) programske opreme
4.500 EUR.
Namenska sredstva v višini 1.622 EUR v letu 2019 niso bila porabljena.
Omenjen projekt je bil vzpostavljen za dobo dveh let (leto 2019 - 2020), zato se bo v letu 2020 nadaljeval.
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Skupina kontov: 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih skupinah
Državni svet ne izkazuje stanja denarnih sredstev v okviru podračuna pri Upravi RS za javna plačila, Urad Ljubljana, na dan 31. 12. 2019.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Skupina kontov: 07 in 08 Dolgoročno dana posojila in depoziti in dolgoročne terjatve iz poslovanja
Državni svet ne izkazuje terjatev iz dolgoročnih naložb in posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2019 je 104.802 EUR, od tega je vrednost neopredmetenih dolgoročnih
sredstev 46.144 EUR in vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev 58.658 EUR.
Skupina kontov 00: Neopredmetena dolgoročna sredstva
V okviru konta so evidentirani računalniški programi ter patenti, licence in blagovne znamke v skupni nabavni vrednosti 103.600 EUR.
Skupina kontov 01: Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 57.456 EUR.
Skupina kontov 04: Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
V okviru konta so evidentirana oprema in druga opredmetena sredstva v skupni nabavni vrednosti 514.054 EUR (oprema: 431.202 EUR, drobni
inventar 11.675 EUR, druga opredmetena osnovna sredstva 8.775 EUR, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe
62.402 EUR).
Skupina kontov 05: Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša v skupni vrednosti 455.396 EUR, od tega je popravek vrednosti
opreme 378.446 EUR, vrednost drobnega inventarja je bila odpisana v celoti in sicer 11.675 EUR, popravek vrednosti drugih opredmetenih
osnovnih sredstev je 2.874 EUR in popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe je 62.401 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Skupina kontov 09: Terjatve za sredstva dana v upravljanje
Državni svet ne izkazuje terjatev do sredstev danih v upravljanje.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Vrednost kratkoročnih sredstev: razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2019 je 160.704 EUR.
Skupina kontov 14: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na dan 31. 12. 2019 Državni svet ne izkazuje stanje terjatev do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Skupina kontov 17: Druge kratkoročne terjatve
Na dan 31.12. 2019 Državni svet izkazuje stanje drugih kratkoročnih terjatev v višini 271 EUR, in sicer stanje terjatev do zaposlene iz naslova
preveč obračunane in izplačane plače v višini 32 EUR ter vzpostavljena terjatev do Zavoda za zdravstvo zavarovanje iz naslova boleznin in nege
v višini 239 EUR. Terjatve bodo poravnane v letu 2020.
Skupina kontov 18: Neplačani odhodki
Na dan 31. 12. 2019 Državni svet izkazuje neplačane odhodke v višini 160.433 EUR.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31. 12. 2019 predstavljajo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 160.704 EUR in bodo poravnane v letu 2020, kot sledi:
Skupina kontov 21: Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku znašajo 71.524 EUR iz naslova plač za december 2019 izplačanih januarja 2020.
Od tega so obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 42.321 EUR, obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestila plač 15.130 EUR,
obveznosti za davek iz kosmatih plač 11.013 EUR ter druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 3.060 EUR. Kratkoročne obveznosti do
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zaposlenih bodo poravnane v januarju 2020.
Skupina kontov 22: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi za dobavljeno blago oziroma storitev v letu 2019 so znašale 17.572 EUR. Kratkoročne
obveznosti bodo poravnane v breme finančnega načrta za leto 2020.
Skupina kontov 23: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo skupni znesek 70.421 EUR za davke in prispevke iz naslova plač in pogodb o delu
(izplačila državnim svetnikom, podjemne pogodbe) za mesec december 2019, izplačanih januarja 2020.
Od tega so kratkoročne obveznosti za dajatve v višini 31.616 EUR in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 38.805 EUR. Neplačane
obveznosti iz poslovanja bodo poravnane v breme finančnega načrta za leto 2020.
Skupina kontov 24: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo skupni znesek 916 EUR, in sicer za dobavljeno blago in
storitev iz leta 2019 in imajo zapadlost v letu 2020. Plačilo obveznosti bo v breme proračuna za leto 2020.
Skupina kontov 29: Pasivne časovne razmejitve
Pasivne časovne razmejitve predstavljajo obveznost v višini 271 EUR za vzpostavljeno terjatev za nepovrnjeno plačilo iz naslova preveč
obračunane in izplačane plače in vzpostavljeno terjatev do zavoda za zdravstveno zavarovanje iz naslova boleznin in nege.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Državni svet
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Državni svet

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: - ocene zunanjega izvajalca notranjega revidiranja za področja: plače zaposlenih,
izplačila članom Državnega sveta za nepoklicno opravljanje funkcije, stroški materiala in storitev, investicije in investicijsko
vzdrževanje, javna naročila in pregled registra tveganja.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: posameznih služb Državnega sveta.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja:

V/Na
Državni svet

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
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d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: /
sedež: /
matična št:
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv: GM svetovanje, d.o.o.
sedež: sedež: Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana
matična št: 2043521000
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 22.11.2019 0:00:00.
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::
/

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Sprejeti oziroma dopolnjeni/spremenjeni so bili naslednji interni akti: Sklep o dopolnitvi Sklepa o organizaciji in delu službe
Državnega sveta Republike Slovenije in Akt o dopolnitvi Akta o uvrstitvi delovnih mest v plačne razrede in nazive v Službi
Državnega sveta Republike Slovenije, Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnem času v službi Državnega sveta
Republike Slovenije, Navodila za spremljanje in ocenjevanje poskusnega dela javnih uslužbencev v službi Državnega sveta
Republike Slovenije. - Pri uporabi sistema SPIS za zajem in hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni obliki posredovanje
podpisanih pogodb iz sistema SPIS v sistem MFERAC.
- Posodobitev Registra tveganja za leto 2019.
- Izvedeni ukrepi na podlagi priporočil zunanjega izvajalca notranje revizije v Poročilu o notranjem revidiranju poslovanja
Državnega sveta za leto 2019.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Stalno spremljanje tveganj in posodobitev Registra tveganj.
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Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
dr. Dušan Štrus

Datum podpisa predstojnika:
24.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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