
  

 

 

Številka: 020-1/2018/2 
Datum:   1. 6. 2020 
 
 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

 

Naziv organa 

Fiskalni svet 
Ljubljana, Likozarjeva ulica 3 
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 
1. 6. 2020 
 
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 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-H) 
(Uradni list RS, št. 13/18)  
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7761 
 



 

 
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: 

• 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 ... 

 
 

3. 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, Likozarjeva ulica 3, 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. Letna poročila o izvajanju Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja 

 

Letna poročila fiskalnega svet o izvajanju Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja od leta 2017 dalje so dostopna na spletni strani http://www.fs-
rs.si/fiskalni-svet/zakonodaja/. 

 
 
 
 
dr. Davorin Kračun, 
predsednik  

 


