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PREDLOG SPREMEMB FINANČNEGA NAČRTA DRŽAVNEGA SVETA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022 IN PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA
DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2023
Predlog sprememb finančnega načrta Državnega sveta za leto 2022 in Predlog finančnega
načrta Državnega sveta za leto 2023 je pripravljen na podlagi izhodišč, ki jih je s Sklepom št.
41003-2/2021/6 z dne 27. 5. 2021 sprejela Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike
Slovenije je v izhodiščih v celoti upoštevala Predlog sprememb finančnega načrta Državnega
sveta Republike Slovenije za leto 2022 in Predlog finančnega načrta Državnega sveta
Republike Slovenije za leto 2023, kot je bil predstavljen na pogajanjih.
Državni svet predlaga finančni načrt za leto 2022 v višini 2.694.816 EUR (integralna
sredstva) in za leto 2023 v višini 2.762.437 EUR (integralna sredstva v višini 2.749.657 EUR
in namenska sredstva v višini 12.780 EUR), ki jih potrebuje za izvajanje njegovih ustavnih in
zakonskih pristojnosti.
Tabela: Predloga finančnih načrtov Državnega sveta za leti 2022 in 2023
PP

Naziv PP

Predlog sprememb Predlog FN2023
FN2022

Integralna sredstva
2818 Investicije
8131 Plače
8134 Materialni stroški
8139 Drugi odhodki za delo
SKUPAJ
Namenska sredstva
SKUPAJ

72.276,00
1.371.638,00
379.771,00
871.131,00
2.694.816,00

102.122,00
1.466.809,00
309.595,00
871.131,00
2.749.657,00

0,00
2.694.816,00

12.780,00
2.762.437,00

Obrazložitev:
2818 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Državni svet na postavki 2818 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
načrtuje sredstva za nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev za leto 2022 v višini 72.276
EUR in za leto 2023 v višini 102.122 EUR.

Leto 2022
Državni svet ocenjuje, da za Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov v okviru
postavke 2818 potrebuje sredstva v višini 72.276 EUR. V letu 2022 potekajo volitve članov
Državnega sveta, zato Državni svet načrtuje nakup prenosnih računalnikov, ki bodo članom
Državnega sveta na voljo pri njihovem delu in bodo prilagojeni prehodu na elektronsko
poslovanje Državnega sveta z njegovimi člani (v letu 2017 kupljeni tablični računalniki
namreč ne omogočajo namestitev komponente za digitalno podpisovanje dokumentov). Del
načrtovanih sredstev bo namenjen tudi nakupu programske opreme, ki bo zagotavljala večjo
varnost pri poslovanju članov Državnega sveta znotraj HKOM sistema predvsem v primeru
izvedb sej na daljavo in nakupu licenc ter antivirusnih programov.
Leto 2023
Državni svet ocenjuje, da za Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov v okviru
postavke 2818 potrebuje sredstva v višini 102.122 EUR. V letu 2023 je v okviru novega
mandata Državnega sveta načrtovan nakup protokolarnega vozila za potrebe predsednika
Državnega sveta, saj je trenutno vozilo dotrajano. Državni svet bo sredstva namenil tudi
prenovi pisarn vodstva Državnega sveta, ki niso bile prenovljene v okviru prenove pisarn
Državnega zbora, prav tako kot ne pri predhodnih prenovah ostalih pisarn Državnega sveta
in imajo zelo staro pohištvo, prilagojeno za pisarniško arhiviranje. Zaradi povečanja števila
zaposlenih Državni svet načrtuje tudi najem dodatnih prostorov, saj so kapacitete v okviru
parlamentarne zgradbe že zasedene.
8131 Plače
Državni svet na postavki 8131 Plače načrtuje sredstva za izplačila plač zaposlenim v
Državnem svetu v skladu s predlogom Kadrovskega načrta Državnega sveta za leto 2022 v
višini 1.371.638 EUR in v skladu s predlogom Kadrovskega načrta Državnega sveta za leto
2023-2024 za leto 2023 v višini 1.466.809 EUR.
Leto 2022
Državni svet potrebuje sredstva na postavki 8131 Plače v višini 1.371.638 EUR. Sredstva za
plače za leto 2022 so načrtovana na podlagi predloga spremembe kadrovskega načrta za
leto 2022, ki dovoljuje 32 zaposlenih (zaradi volitev v nov mandat meseca decembra
predvideva 4 funkcionarje) vključuje pa: 30 zaposlenih, od tega 2 funkcionarja (do decembra
2022), 26 javnih uslužbencev za nedoločen čas ter 2 javna uslužbenca za določen čas.
Državni svet je zaposlil eno javno uslužbenko za določen čas zaradi predsedovanja
Slovenije Svetu EU, predvsem dogodkov povezanih s parlamentarno dimenzijo
predsedovanja (skladno s koledarjem načrtovanih konferenc v okviru predsedovanja
Slovenije Svetu EU). Izračun mase za plače za leto 2022 tako upošteva polno zaposlenost v
skladu s predlogom Kadrovskega načrta za leto 2022 in 2023 in upošteva do sedaj znane
učinke Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi
prejemki javnih uslužbencev, ki je v fazi podpisa med Vlado Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Vlada) in sindikati javnega sektorja.
Leto 2023
Državni svet potrebuje sredstva na postavki 8131 Plače v višini 1.466.809 EUR. Državni svet
v letu 2023 predvideva 33 zaposlenih od tega 4 funkcionarje (2 nadomestili), 27 javnih
uslužbencev za nedoločen čas ter 2 javna uslužbenca za določen čas. Izračun mase za
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plače temelji na predvidenih napredovanjih zaposlenih v letu 2022 in 2023, ter izplačilih
nadomestil ob prenehanju funkcije in jubilejnih nagrad ter odpravnin ob upokojitvi.
8134 Materialni stroški
Državni svet na postavki 8134 Materialni stroški predvideva sredstva za materialno
poslovanje za leto 2022 višini 379.771 EUR in za leto 2023 v višini 309.595 EUR.
Leto 2022
Državni svet v letu 2022 potrebuje za materialno poslovanje sredstva v višini 379.771 EUR.
V letu 2022 Državni svet ocenjuje porabo sredstev za pisarniški ter splošni material in
storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije,
tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke na
podlagi finančnega načrta za leto 2019 ob upoštevanju povečanih stroškov iz naslova
oglaševalskih storitev, drugega splošnega materiala in storitev (storitve klipinga).
V drugi polovici leta 2021 bo Slovenija predsedovala Svetu EU, zato v Državnem svetu
načrtujemo skupne stroške za predsedovanje Slovenije Svetu EU v višini 70.174 EUR
(plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2021, ki zapadejo v letu 2022 in stroški organizacije
Srečanja generalnih sekretarjev parlamentov držav članic EU in Konference predsednikov
parlamentov držav članic EU, ki potekata v prvem polletju leta 2022). Predvideni stroški
predsedovanja so določeni na podlagi dogovora z Državnim zborom, ki upošteva razdelitev
stroškov parlamentarne dimenzije predsedovanja Slovenije Svetu EU.
Leto 2023
Državni svet v letu 2023 potrebuje za materialno poslovanje sredstva v višini 309.595 EUR.
V letu 2023 Državni svet ocenjuje porabo sredstev za pisarniški ter splošni material in
storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije,
tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke na
podlagi finančnega načrta 2019. Obenem zaradi procesa digitalizacije dela Državnega sveta
le-ta ocenjuje povečane stroške iz naslova vzdrževanja programske opreme in
informacijskega sistema.

8139 Drugi odhodki za delo
Državni svet na postavki 8139 Drugi odhodki za delo načrtuje sredstva za izplačilo sredstev
članom Državnega sveta za opravljeno delo v Državnem svetu in drugih dokumentiranih
stroškov v zvezi z opravljanjem njihove funkcije za leto 2022 v višini 871.131 EUR in za leto
2023 v višini 871.131 EUR.
Leto 2022
Delo Državnega sveta je vezano na delo Državnega zbora in Vlade, zato Državni svet
ocenjuje, da bo v letu 2022 potreboval za druge odhodke za delo sredstva v višini 871.131
EUR. Državni svet ocenjuje porabo za druge odhodke za delo na podlagi finančnega načrta
za leto 2021, ki upošteva večje število sej Državnega sveta, delovnih teles Državnega sveta,
interesnih skupin in drugih aktivnosti, ki so tudi posledica aktivnejšega delovanja na področju
vlaganja zakonodajnih iniciativ ter pravnih podlag za izplačilo sredstev za opravljeno delo v
Državnem svetu in drugih dokumentiranih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije članov
Državnega sveta. Izplačila za delo opredeljujejo Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št.
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100/05-UPB, 95/09—odl. US in 21/13-ZFDO-F), Sklep o pogojih za izplačevanje plačil za
opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta RS, 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 RS št. 111-01/12-11 z dne
15.5.2013 in Sklep po povračilih stroškov članov Državnega sveta, št. 111-02/90-1 z dne
12.3.2003 in nadaljnje spremembe.
Prav tako ocena vsebuje tudi povečano število aktivnosti članov Državnega sveta, ki so
povezane s predsedovanjem Slovenije Svetu EU.
Leto 2023
Delo Državnega sveta je vezano na delo Državnega zbora in Vlade, zato Državni svet
ocenjuje, da bo v letu 2023 potreboval za druge odhodke za delo sredstva v višini 871.131
EUR. Državni svet ocenjuje porabo za druge odhodke za delo na podlagi finančnega načrta
za leto 2021, ki upošteva večje število sej Državnega sveta, delovnih teles Državnega sveta,
interesnih skupin ter pravnih podlag za izplačilo sredstev za opravljeno delo v Državnem
svetu in drugih dokumentiranih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije članov Državnega
sveta. Izplačila za delo opredeljujejo Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05UPB, 95/09—odl. US in 21/13-ZFDO-F), Sklep o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje
funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta RS, 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 RS št. 111-01/12-11 z dne 15.5.2013 in
Sklep po povračilih stroškov članov DS RS št. 111-02/90-1 z dne 12.3.2003 in nadaljnje
spremembe).
Iz navedenega izhaja, da je predlog razreza proračunskih izdatkov za leti 2022 in 2023
načrtovan izredno racionalno in po načelu dobrega gospodarja.

dr. Dušan Štrus
sekretar Državnega sveta
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