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Predlog

PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA
DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2019

Predlog rebalansa finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2019 je
pripravljen na podlagi izhodišč za pripravo Predloga rebalansa državnega proračuna
Republike Slovenije za leto 2019 in sprejetega Razreza proračunskih odhodkov po
predlagateljih finančnih načrtov in po nadskupinah tipov postavk, ki sta bila sprejeta na 13.
redni seji Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada). Vlada je s sklepom št.
41003-11/2018/23 določila limit porabe proračunskih sredstev v višini 2.150.739 EUR, in
sicer za integralna sredstva v višini 2.149.117 EUR in namenska sredstva v višini 1.622
EUR.
Pri pripravi Predloga rebalansa finančnega načrta Državnega sveta je bila upoštevana
veljavna zakonodaja, Navodilo za pripravo Predloga rebalansa državnega proračuna za leto
2019 in dogovor na usklajevalnem sestanku z Ministrstvom za finance.

Tabela: Predlog rebalansa finančnega načrta Državnega sveta za leto 2019
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Obrazložitev Predloga rebalansa finančnega načrta Državnega sveta:

2818 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Državni svet je prejel obvestilo Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Državni zbor), s katerim ga je ta obvestil, da bo 2019 pričel s prenovo dvorane Državnega
sveta, ki bo prenovljena predvidoma do predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU 2021.
Sredstva za prenovo omenjene dvorane in njenega preddverja bo zagotovil Državni zbor,
Državni svet pa bo sredstva namenil za prenovo povezovalnih prostorov in prostorov,
namenjenih državnim svetnikom, ki so povezani z dvorano Državnega sveta in ne bodo
integralni del prenove dvorane Državnega sveta. Ostala razpoložljiva sredstva za nabave
osnovnih sredstev bodo porabljena glede na prioritete, določene v rebalansu finančnega
načrta.
8131 Plače
Pri Predlogu rebalansa finančnega načrta je Državni svet upošteval dodatno zaposlitev
predstavnika za odnose z javnostmi v Kabinetu predsednika Državnega sveta, čigar delovno
razmerje je vezano na mandat predsednika Državnega sveta. Zaradi zagotavljanja
nemotenega delovanja Državnega sveta v času polne aktivnosti Vlade in Državnega zbora
bo Državni svet imenoval tudi namestnika sekretarja, kar pa ne bo razlog za povečanje
števila javnih uslužbencev, zaposlenih pri organu. Zaradi priprav na predsedovanje Slovenije
Svetu EU, predvsem dogodkih, povezanih s parlamentarno dimenzijo predsedovanja, bo
Državni svet 2019 zaposlil enega pripravnika. Državni svet je pri načrtovanju plač upošteval
sprejeti Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18)
med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.
Sredstva za plače za leto 2019 na podlagi spremembe kadrovskega načrta za leto 2019
vključujejo:
 število funkcionarjev 2
 število zaposlenih za nedoločen čas 23
 število zaposlenih za določen čas 3, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne
javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo).
8134 Materialni stroški
Državni svet na podlagi realizacije iz leta 2018 ocenjuje, da sredstva za materialne stroške v
sprejetem finančnem načrtu za leto 2019 v višini 290.946 EUR Državnemu svetu za njegovo
delovanje ne bodo zadostovala. Manjkajoča sredstva so predvsem posledica dodatnega
vzdrževanja informacijskega sistema, ki je posledica nadaljevanja e-poslovanja in
posodabljanja ter vzdrževanja računalniške opreme. Dodatna sredstva so potrebna tudi
zaradi povečane mednarodne dejavnosti Državnega sveta zaradi odročnejše lokacije
medparlamentarnih konferenc v sklopu predsedovanj Svetu EU (2018 je bilo predsedovanje
Svetu EU v Bolgariji in Avstriji, leta 2019 pa predsedujeta Romunija in Finska) in zaradi
udeležbe državnih svetnikov na novih medparlamentarnih konferencah (Skupina za
parlamentarni nadzor nad delovanjem Europola, ki se bo sestajala dvakrat letno). Državni
svet prav tako načrtuje morebitne nepredvidene stroške iz naslova najema prostorov, saj bo

2

Državni svet moral zaradi prenove dvorane Državnega sveta za svoje nemoteno delovanje
najeti tudi druge poslovne prostore. Državni svet načrtuje izobraževanje dveh javnih
uslužbencev za pridobitev 7. stopnje izobrazbe.
8139 Drugi odhodki za delo
Državni svet je z rebalansom proračuna prejel dodatnih 48.000 EUR v primerjavi s finančnim
načrtom za leto 2019, ki je bil sprejet leta 2017. Delo Državnega sveta je vezano na delo
Državnega zbora in Vlade, zato ocenjujemo, da Državnemu svetu sredstva v Predlogu
rebalansa finančnega načrta za leto 2019 ne bodo zadostovala. Državni svet je dobil ustno
zagotovilo s strani Ministrstva za finance, da bodo Državnemu svetu, v primeru manjkajočih
sredstev, zagotovili vsa potrebna dodatna sredstva za izplačila državnim svetnikom. Državni
svet ocenjuje, da leto 2018 ne predstavlja referenčnega leta za izračun drugih odhodkov za
delo, saj je bilo parlamentarno delo v tem letu močno okrnjeno zaradi predčasnih
parlamentarnih volitev, poleg tega je Državni svet enega izmed članov dobil z nekaj mesečno
zamudo zaradi volilnega spora glede volitev predstavnika kulture in športa, smrti
predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva in dodatnega
volilnega spora glede volitev predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega
varstva. Državni svet ocenjuje, da bo zaradi večjega števila sej Državnega sveta, delovnih
teles Državnega sveta, interesnih skupin in drugih aktivnosti, potreboval vsaj sredstva v višini
763.720 EUR, ki predstavljajo realizacijo iz leta 2017, in dodatna sredstva za dodatne
aktivnosti državnih svetnikov v višini 16.679 EUR oz. skupaj 780.399 EUR. Ob tem je treba
poudariti, da je Državni svet v tem mandatu aktivnejši tudi na področju vlaganja zakonodajnih
iniciativ, kar je tudi ena izmed njegovih ustavno opredeljenih pristojnosti. Zaradi priprav na
predsedovanje Svetu EU, predvsem tematskih sklopov, povezanih s parlamentarno
dimenzijo predsedovanja, Državni svet predvideva povečanje porabe sredstev komisije,
pristojne za mednarodne odnose. Prav tako se v tem mandatu Državnega sveta nobeden od
državnih svetnikov ni odpovedal pavšalu za stike z volilno bazo in delu izplačila za sejnine,
za razliko od leta 2017, ko se je temu plačilu odpovedal en državni svetnik.

Dr. Dušan Štrus
sekretar Državnega sveta
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