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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1.

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa
Fiskalni svet
Ljubljana, Slovenska c. 50
tel: 01/478-58-70
e-mail: gp.fs@fs-rs.si
Odgovorna uradna oseba
dr. Davorin Kračun, predsednik
Datum prve objave kataloga
31. 1. 2018
Datum zadnje spremembe
31. 1. 2018
Druge oblike kataloga
Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu Fiskalnega sveta.

2.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega
značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa
Fiskalni svet je neodvisen in samostojen državni organ, ki nadzira vodenje
javnofinančne politike. Osnovna naloga je spremljanje izvajanja fiskalnega
pravila, srednjeročno uravnoteženih prihodkov in odhodkov brez zadolževanja,
razen ob nastopu izjemnih okoliščin, ter izvajanja predpisov EU, ki urejajo
ekonomsko upravljanje v državah članicah.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Notranje organizacijske enote Fiskalnega sveta so:
•
•

kabinet predsednika
služba za analize

Vodstvo
•
•
•

dr. Davorin Kračun, predsednik
mag. Tomaž Perše, član
Alenka Jerkič, članica.

Organigram

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: mag. Tomaž Perše, član Fiskalnega sveta, 01 478 5872
Odnosi z javnostmi: mag. Erika Fratnik Brajdih, 01 478 5870
2.c
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih
skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega
oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi in drugi akti
Predpisi
•

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) (Uradni list RS, št. 55/15)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7056

•

Poslovnik Fiskalnega sveta (Uradni list RS, št. 26/17)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=POSL119

Drugi akti, ki urejajo področje dela
•

drugi akti, ki jih v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu izdaja predsednik
Fiskalnega sveta.

Predpisi EU
Predpisi EU se za delovanje Fiskalnega sveta neposredno ne uporabljajo.
2.d Seznam predlogov predpisov (prek državnega oziroma lokalnega
registra predpisov)
Predlogi predpisov
Organ ni obveščen o tem, da bi organi državne uprave pripravljali predloge
(sprememb) predpisov, ki bi neposredno vplivale na njegovo poslovanje.
2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih
dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja
fiskalnega sveta
http://www.fs-rs.si/aktualno/
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
Fiskalni svet v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu opravlja vrsto nalog. Med
drugim na podlagi predloga Okvira za pripravo proračunov sektorja država in
osnutka programa stabilnosti ocenjuje ali je javnofinančna politika vzdržna in
skladna s fiskalnimi pravili, z vidika njihovega spoštovanja presoja tudi predlog
državnega proračuna ali njegovih sprememb, ter ali so nastale izjemne
okoliščine, ki omogočajo odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih
financ.
Organ ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Organ ne upravlja javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Organ ne vodi svojih informatiziranih zbirk podatkov.

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
oziroma seznam posameznih dokumentov
Na spletni strani Fiskalnega sveta so na voljo naslednje informacije:
•
•
•
•

3.

novosti in obvestila o Fiskalnem svetu,
podrobnejša predstavitev in stališča Fiskalnega sveta,
povezave na druge ustanove,
javni natečaji, javna naročila, objave po Zakonu o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Način dostopa in stroški posredovanja informacij
javnega značaja

Opis načinov dostopov do posameznih sklopov informacij
•

Spletne strani Fiskalnega sveta lahko pregledujete z uporabo spletnega
brskalnika (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla (Firefox), Chrome in
drugi). Za prikaz nekaterih dokumentov je potrebno imeti program za branje
PDF dokumentov.

•

Osebno v prostorih Fiskalnega sveta v Ljubljani, Slovenska c. 50, od
ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.00 ure, v petek od 9.00 do 14.00 ure,
po predhodni najavi na naslov gp.fs@fs-rs.si ali tel. 01/478-58-70.

Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za Fiskalni svet
stroški, jih Fiskalni svet prosilcu zaračuna na podlagi 16., 17. in 18. člena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni
list RS, št. 24/16).

4.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij
javnega značaja

Fiskalni svet do objave kataloga še ni prejel zahteve za dostop do informacij
javnega značaja.

5.

Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja

V prilogi je letno poročilo Fiskalnega sveta o izvajanju Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja v letu 2017.
dr. Davorin Kračun,
predsednik

Služi za arhiv zavezanca in kot podlaga za elektronsko posredovanje letnega poročila na MJU
Obrazec za LETNO POROČILO PO ZDIJZ za 2017
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V PRETEKLEM KOLEDARSKEM/POROČEVALSKEM LETU

Naziv organa: Fiskalni svet Republike Slovenije
I.DEL - DOSTOP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
DOSTOP

PONOVNA
UPORABA

1

1. Število vseh REŠENIH zahtev na prvi stopnji v preteklem koledarskem
letu (seštevek točk: 2., 3., 4. in 5.)

0

0

2. Število vseh v CELOTI UGODENIH zahtev

0

0

3. Število vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahtev

0

0

Število razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz. ji je bilo
3
le delno ugodeno (seštevek vseh spodaj navedenih razlogov)

0

0

0

0

Ni informacija javnega značaja (Arhivsko gradivo)

0

0

Tajni podatek

0

0

Poslovna skrivnost

0

0

Osebni podatek

0

0

Zaupnost statističnih poročevalskih enot

0

0

Zaupnosti davčnega postopka/davčna tajnost

0

0

Kazenski pregon/postopek s prekrški

0

0

Upravni postopek

0

0

Sodni postopek

0

0

Dokument v izdelavi

0

0

Naravna/kulturna vrednota

0

0

Notranje delovanje/dejavnost

0

0

Dostop omejen strankam/udeležencem postopka (prvi odstavek 5.a člena
ZDIJZ)

0

0

Nadzorni postopki finančnih in zavarovalnih institucij (drugi odstavek 5.a člena
ZDIJZ)

0

0

Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5.a člena ZDIJZ)

0

0
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4

Organ ne razpolaga z informacijo
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Drugo ( navedi

0

)

0

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi, šesti
odstavek 6. člena ZDIJZ)

0

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali
izvajalci ali izvajalci javne službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6.člena ZDIJZ)

0

Podatek za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim
osebam (samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6.člena ZDIJZ)

0

4. Število vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev

0

0

Število razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena (seštevek
vseh spodaj navedenih razlogov)

0

0

0

0

Ni informacija javnega značaja (Arhivsko gradivo)

0

0

Tajni podatek

0

0

Poslovna skrivnost

0

0

Osebni podatek

0

0

Zaupnost statističnih poročevalskih enot

0

0

Zaupnosti davčnega postopka/davčna tajnost

0

0

Kazenski pregon/postopek s prekrški

0

0

Upravni postopek

0

0

Sodni postopek

0

0

Dokument v izdelavi

0

0

Naravna/kulturna vrednota

0

0

Notranje delovanje/dejavnost

0

0

Dostop omejen strankam/udeležencem postopka (prvi odstavek 5.a člena
ZDIJZ)

0

0

Nadzorni postopki finančnih in zavarovalnih institucij (drugi odstavek 5.a člena
ZDIJZ)

0

0

Varovanje tajnosti vira (tretji odstavek 5.a člena ZDIJZ)

0

0

0

0
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Drugo ( navedi

)

Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi, šesti
odstavek 6. člena ZDIJZ)

0

Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali
izvajalci ali izvajalci javne službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6.člena ZDIJZ)

0

2

Služi za arhiv zavezanca in kot podlaga za elektronsko posredovanje letnega poročila na MJU

Podatek za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim
osebam (samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6.člena ZDIJZ)

0

8

5. OSTALE KONČNE ODLOČITVE (zavržene zahteve, odstopljene zahteve,
0
izdan sklep o ustavitvi postopka,...)

0

II.DEL - ZARAČUNAVANJE STROŠKOV ZA DOSTOP
Število zaračunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ

9

Obseg skupno zaračunanih materialnih stroškov za dostop do IJZ (34.člen
ZDIJZ)

0

0

0

Višina sredstev, ki jih je organ pridobil pri zaračunavanju cene za ponovno
uporabo IJZ (34. a člen ZDIJZ)

0

III.DEL - VLOŽENA PRAVNA SREDSTVA
1. Število vseh vloženih pritožb na Informacijskega Pooblaščenca
(seštevek točk: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6)

0

0

1.1 Število vloženih pritožb zoper odločbe, s katerimi je bila zahteva delno ali v
celoti zavrnjena oziroma zoper sklep o zavrženju

0

0

1.2 Molk organa (šesti odst.22.člena ZDIJZ)

0

0

1.3 Posredovana informacija ni IJZ, ki jo je prosilec zahteval (četrti odst. 25.
člena ZDIJZ)

0

0

1.4 IJZ ni bila posredovana na zahtevan način (27. člen ZDIJZ)

0

0

1.5 Število vloženih pritožb na Informacijskega pooblaščenca zoper stroške
postopke

0

0

1.6 Število vloženih pritožb stranskega udeleženca na Informacijskega
pooblaščenca

0

0

2. Število vseh izdanih sklepov in odločb Informacijskega Pooblaščenca v
poročevalskem letu (seštevek točk: 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4)

0

0

2.1 Število sklepov o zavrženju pritožb Informacijskega pooblaščenca v letu
2016

0

0

2.2 Število odločb s katerimi je bilo v celoti ugodeno pritožbi

0

0

2.3 Število odločb s katerimi je bilo pritožbi delno ugodeno oziroma je bila
pritožba delno zavrnjena

0

0

2.4 Število odločb o zavrnitvi pritožb v celoti

0

0

dr. Davorin Kračun, predsednik
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Opombe
1

Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vložene v preteklem letu glede na
poročevalsko leto in rešene v poročevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za dostop in
ponovno uporabo, ki so bile vložene in rešene v poročevalskem letu (tekoče zadeve).
V primeru pritožbe na Informacijskega pooblaščenca se upošteva zadnja odločitev organa.
Pri postopkih po prvem odst. 21. člena ZDIJZ, ki se začnejo na zahtevo za prevladujoči javni interes ali
na zahtevo za umik stopnje tajnosti, kjer odloča vlada, vrhovno sodišče ali svet samouprave lokalne
skupnosti, podatke o končni odločitvi v letno poročilo navedejo slednje navedeni organi, ki so odločitev
tudi sprejeli.
2

Zahteva se ugodi, tudi če se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacije objavljene.

3

V praksi prihaja do primerov, ko pri eni zahtevi za dostop obstoji več kot le en razlog za delno
zavrnitev. Tukaj vpišite število vseh razlogov, zaradi katerih so bile zahteve delno zavrnjene.

4

Delna zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije IN ne gre za informacijo, s katero
razpolaga drug organ OZIROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano informacijo.
5

Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del zahtevane informacije ne izvira iz delovnega področja
organa (prvi odst. 4. člena ZDIJZ) oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4.člena ZDIJZ).

6

Zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije IN ne gre za informacijo, s katero
razpolaga drug organ OZIROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano informacijo.

7

Zavrnitev zahteve za dostop, ker zahtevana informacija ne izvira iz delovnega področja organa (prvi
odst. 4. člena ZDIJZ) oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. člena ZDIJZ).
8

Sem ne sodijo zadeve, ki so še v postopku reševanja.

9

V kolikor je bila izdana zahteva za vnaprejšnji polog in prosilec pologa ni plačal, se to ne šteje za
zaračunan dostop in se tudi ne zabeleži v tabelo.

10

V kategorijo drugih oseb javnega prava sodijo vse tiste organizacije, ki so na podlagi zakona ali
drugega predpisa izrecno opredeljene kot osebe javnega prava in izvajajo neke oblastne oz.
javnopravne naloge.
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