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Ljubljana, 3. 1. 2018

Spoštovane državne svetnice in državni svetniki,
ob nastopu novega mandata vas vabimo na predstavitev načina dela Državnega
sveta in njegove strokovne službe, kjer se boste seznanili tudi z uporabnimi
informacijami v zvezi s pristojnostmi in vlogo Državnega sveta.
Izobraževanje bo v sredo, 10. januarja 2018, s pričetkom ob 9.00, v dvorani
Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

PROGRAM
9.00 – 9.05
Uvodni pozdrav
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
9.05 – 10.15
Protokolarna pravila, Zdenka Simčič, Protokol RS
Poudarki: Sklep o določitvi protokolarnih pravil v RS kot pravna osnova za delovanje
Protokola RS, predstavitev protokolarnih pravil ob protokolarnih dogodkih, pravila
ustreznega vedenja ob protokolarnih dogodkih in obleka pri sodelovanju v
protokolarnih dogodkih
10.15 – 11.30
Temeljni ukrepi za krepitev integritete, preprečevanje korupcije in odpravljanje
nasprotja interesov, Jure Škrbec, Anja Perc in Katja Mihelič Sušnik, Komisija za
preprečevanje korupcije
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Poudarki: darila in njegove vrednosti, nasprotje interesov, lobiranje, omejitev
poslovanja, prijava premoženja (predavanje o ukrepih se nanaša na državne svetnice
in državne svetnike)
11.30 – 12:15
Predstavitev dela v Državnem svetu, Anka Zajc, Služba Državnega sveta za
pravne in analitične zadeve
Pristojnosti: mnenja/poročila komisij oz. interesnih skupin, odložilni veto, zahteva za
oceno ustavnosti, zakonodajna pobuda, zahteva za sprejem avtentične razlage
zakona, zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave
Delo komisij in državnih svetnikov: področja in način delovanja komisij, sklicevanje in
udeležba na sejah, način in vsebina glasovanja na seji Državnega sveta, način dela
državnih svetnikov s strokovno službo Državnega sveta pri pripravi dokumentov iz
njegove pristojnosti, vloga komisij Državnega sveta v zakonodajni proceduri v
razmerju do odborov Državnega zbora
Pobude/vprašanja
Razmerja Državnega sveta do drugih državni organov
12.15 – 13.00
Informacije glede plačil za opravljeno delo državnih svetnikov in povračil
stroškov, Nevenka Pacek, Splošna služba Državnega sveta
Poudarki: izplačila v zvezi z opravljanjem funkcije podpredsednika in članov
Državnega sveta, plačilo za opravljeno delo, povračilo potnih in drugih stroškov,
dohodek v naravi, zavezanci za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2, dohodnina, informativni izračun dohodnine
13.00 – 13.15
Splošne informacije v zvezi s poslovanjem Državnega sveta, Mateja Vignjevič,
Sekretariat Državnega sveta
Poudarki: mandatne izkaznice, službeni tablični računalniki, e-poslovanje, pošiljanje
gradiva, telefonski imenik zaposlenih
13.15 – 13.30
Predstavitev spletne strani Državnega sveta, Mateja Faletič, Služba Državnega
sveta za pravne in analitične zadeve
Predstavitev Rastoče knjige
Alojz Kovšca, l.r.
predsednik

