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43. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada sprejela Jamstvo za mlade
Vlada RS je na današnji seji sprejela Jamstvo za mlade - izvedbeni načrt 2014 - 2015 in
naložila Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da ga predloži
Evropski Komisiji.
V skladu s pozivom Evropske Komisije morajo države članice Komisiji predložiti izvedbeni
načrt za Jamstvo za mlade. Izvedbeni načrt mora opredeliti način izvajanja Jamstva za mlade,
vlogo javnih organov in drugih organizacij, način financiranja, način spremljanja napredka in
časovni okvir. S sprejetjem dokumenta se je torej zagotovil izvedbeni načrt za slovensko
Jamstvo za mlade, vključno z ukrepom, ki bo sofinanciran v okviru evropske Pobude za
zaposlovanje mladih.
Skupno bo za izvajanje Jamstva za mlade namenjenih:
• v letu 2014 74 milijonov evrov za 63.000 vključitev,
• v letu 2015 83 milijonov evrov za več kot 63.000 vključitev.
V obeh letih bo torej za Jamstva za mlade namenjenih več kot 157 milijonov evrov. Izvedbeni
načrt na enem mestu združuje ukrepe vseh resorjev, ki vplivajo na večjo zaposljivost mladih in
aktivirajo mlade na trgu dela ter tako neposredno ali posredno učinkujejo v skladu s ciljem
Jamstva za mlade in je usmerjen v ključne probleme mladih na slovenskem trgu dela in
odgovarja na zastavljene izzive Evropske Komisije, ki so zajeti v Svežnju za zaposlovanje
mladih.
Dokument sledi strukturi, kot jo je predlagala Evropska Komisija, da se zagotovi preglednost in
primerljivost izvedbenih struktur med državami članicami. Gre za 36 različnih ukrepov, ki so
razporejeni v štiri stebre:
• prvi steber (preventivni ukrepi): štipendiranje, napovedovanje potreb na trgu dela,
praktično usposabljanje že v času izobraževanja, vseživljenjska karierna orientacija, itd.,
• drugi steber (ukrepi takoj po nastanku brezposelnosti): priprava individualnega načrta,
svetovanja, vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, nacionalne poklicne
kvalifikacije, projektno učenje za mlade, itd.,
• tretji steber (po treh mesecih brezposelnost):, mentorske sheme, podjetniško svetovanje,
oprostitve plačil prispevkov, pri tretjem stebru gre za bolj ciljane ukrepe, od poglobljenega
svetovanja, do vključevanja v dodatne ukrepe APZ za povečanje zaposljivosti,
• četrti steber (po štirih mesecih brezposelnosti): vključevanje v dodatne ukrepe APZ,
sofinanciranje pripravništva, javna dela in drugo.
S sprejetjem Jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29
let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v
formalno izobraževanje ali krajša oblika institucionalnega ali praktičnega usposabljanja, v štirih
mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Brezposelnim bodo ukrepi na voljo takoj po nastanku brezposelnosti (prijava na Zavod RS za
zaposlovanje) in se bodo krepili tekom njihove brezposelnosti ter se prilagajali potrebam
specifičnih posameznih ciljnih skupin mladih. Poleg ukrepov, ki so namenjeni brezposelnim
mladim, pa izvedbeni načrt vključuje tudi vrsto preventivnih ukrepov, namenjenih šolajoči
mladini na vseh ravneh izobraževanja.
Koordinator jamstev je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
ukrepe pa so predlagala tudi ministrstva, ki so pristojna za gospodarstvo, šolstvo, kulturo in
kmetijstvo. Pri predlaganih ukrepih je mnogo večji poudarek kot do sedaj na preventivnem in
sistemskem ukrepanju, ki ima tudi dolgoročne učinke. Ključni ukrepi so povezani z boljšim
napovedovanjem bodočih potreb na trgu dela, večji dostopnosti vseživljenjske karierne
orientacije na vseh ravneh izobraževanja s ciljem, da bi se več mladih odločalo za poklice, kjer
je zaposlitev bolj dostopna. Več je tudi povezovanja med izobraževanjem in trgom dela, kar je
eden večjih problemov pri zaposlovanju mladih. Predvideno je sistematično spremljanje
izvajanja ukrepov in njihovo vrednotenje glede na zastavljene kazalnike, tako na sistemski
ravni, kakor tudi na ravni posameznih ukrepov. S sistematičnim vrednotenjem pa se bodo
spremljali učinki sistemskih ukrepov in ciljev, ki so zastavljeni ob pripravi ukrepa.
Vir: MDDSZ

Soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe v študijskem
letu 2014/2015
Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe v študijskem letu 2014/2015 in naložila Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, da v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Uradom Vlade
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj prouči možnosti za spremembo
politike vpisov na visokošolske študijske programe.
Za leto 2014/2015 je v soglasje Vladi RS predlaganih skupaj 20.871 vpisnih mest za redni in
izredni študij, in sicer 19.121 mest za državljane Republike Slovenije in držav EU vpis v 1.
letnik, 1.750 mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.
Vpisna mesta za leto 2014/2015 razpisujejo 4 javni visokošolski zavodi (VŠZ) – Univerza v
Ljubljani (UL), Univerza v Mariboru (UM), Univerza na Primorskem (UP) in Fakulteta za
informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) ter 13 zasebnih VŠZ s koncesijo: Univerza v Novi
Gorici (UNG), Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF), Fakulteta za državne in
evropske študije (FDŠ), Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ), Gea
College – Fakulteta za podjetništvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
(MFDPŠ), Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod (FD), Visoka šola za tehnologije
in sisteme (VITES), Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP), Visoka šola za upravljanje in
poslovanje Novo mesto (VŠUP), Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO), Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ), Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto (FZVNM).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Vladi RS ni predlagalo v soglasje vpisna mesta
za redni vzporedni študij in študij diplomantov. S tem se tako kot za lansko študijsko leto sledi
Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 v delu Socialna razsežnost,
da se posamezniku na prvi stopnji financira en študij iz javnih sredstev. Ostalo gradivo sledi
predlogom visokošolskih zavodov, s tem da se za vpis po merilih za prehode dodaja omejitev,
da ne glede na predlagano število vpisnih mest, število vpisanih kandidatov zato ne sme
preseči števila razpisanih mest za prvi letnik generacije.
Besedilo razpisa bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport.
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2014 –
2020
Vlada RS je sprejela Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014 – 2020, ki se bo objavil na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Nacionalni strateški načrt opredeljuje prednostne naloge za razvoj akvakulture kot
gospodarske dejavnosti v Sloveniji v obdobju 2014-2020. Namen načrta je podati temeljne
usmeritve, ki bodo spodbujale razvoj trajnostne, konkurenčne in na znanju temelječe
akvakulture v Sloveniji. Priprava in predložitev načrta je tudi ena izmed specifičnih predhodnih
pogojenosti za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju
2014-2020. Načrt je pripravila delovna skupina, imenovana s strani ministra za kmetijstvo in
okolje, v kateri so sodelovali tako predstavniki resornega ministrstva (MKO), kot tudi javnih
ustanov s področja ribištva, ekonomski in socialni partnerji ter predstavniki posameznih oblik
akvakulture (sladkovodno ribogojstvo, morsko ribogojstvo in školjkarji). Osnutek načrta je bil
izdelan na podlagi Študije o stanju in možnostih akvakulture v RS in je bil meseca septembra
podan v javno obravnavo.
Konkretni ukrepi v skladu z usmeritvami strateškega načrta bodo določeni v Operativnem
programu za razvoj ribištva v RS v obdobju 2014-2020.
Vir: MKO

Vlada določila, da DUTB vodi poslovne knjige in sestavi letno poročilo v skladu z
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
Vlada RS je na današnji redni seji določila, da Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. vodi
poslovne knjige in sestavi letno poročilo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja.
Predlog temelji na priporočilu DUTB, ki meni, da je uporaba MSRP ustreznejša zaradi
namenov zunanjega poročanja in mednarodne vpetosti družbe.
Prvi odstavek 54. člena Zakona o gospodarskih družbah določa, da morajo družbe in
podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z ZGD-1 in slovenskimi
računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. V desetem
odstavku istega člena je določeno, da morajo družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na
katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah EU in morajo opraviti
konsolidacijo, sestaviti konsolidirano letno poročilo v skladu z MSRP. DUTB ne sodi med
družbe, za katere se uporablja določba desetega odstavka navedenega člena.
Ostale družbe, kot je tudi DUTB, lahko MSRP uporabljajo prostovoljno, vendar mora tako
odločiti skupščina družbe. Ker Vlada RS kot ustanovitelj v statutu ni predvidela uporabe
MSRP, so za DUTB trenutno veljavna podlaga za pripravo letnega poročila Slovenski
računovodski standardi.
Vlada RS je 12. decembra 2013 med drugim sprejela sklep, kjer je v drugi točki sklepa
določila, da se za revizorja DUTB za poslovno leto 2013 imenuje revizijska družba KPMG,
d.o.o., Ljubljana.
Vir: MF

Vlada določila predmete skupnih javnih naročil za leto 2014
Vlada RS je na današnji redni seji določila naslednje predmete skupnih javnih naročil za
leto 2014: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov, Dobava utekočinjenega
naftnega plina propan in butan – propan, Nakup letalskih kart, Izvajanje storitev
letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi Ljubljana–Bruselj–Ljubljana,

Izvajanje poštnih storitev in Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in
tujini.
Ministrstvo za finance je na podlagi 4. člena Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade
Republike Slovenije pristojno za izvajanje skupnega javnega naročanja Vlade RS. Vsako
leto mora Ministrstvo za finance na podlagi 6. člena Uredbe o skupnem javnem
naročanju pripraviti predlog predmetov skupnega javnega naročanja, s katerim
natančneje določi predmete skupnega javnega naročanja za posamezno leto.
Na podlagi 5. člena uredbe o skupnem javnem naročanju je Ministrstvo za finance
ministrstvom, Generalnemu sekretariatu Vlade RS in Protokolu RS poslalo predlog
predmetov skupnih javnih naročil, ki naj bi se izvedla v letu 2014, in jih pozvalo na
usklajevalni sestanek, ki je bil dne 21. 11. 2013. Usklajevalnega sestanka so se udeležili
predstavniki Generalnega sekretariata Vlade RS, Protokola RS in ministrstev. Na
sestanku so bili usklajeni nazivi predmetov skupnih javnih naročil, ki so jih pozvani organi
tudi potrdili.
Ministrstvo za finance je pripravilo predmetni predlog v skladu z uredbo o skupnem
javnem naročanju in 36. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 –
uradno prečiščeno besedilo). V predlogu so določeni predmeti javnega naročila,
časovno obdobje skupnega javnega naročila, okvirni časovni načrt in vrsta postopka
oddaje javnega naročila. Prav tako so določene odgovorne osebe za pravilno in
gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega naročila.
Dosedanje izkušnje so pokazale, da je oddaja predmetnih naročil kot skupnih javnih
naročil smiselna tudi v prihodnje. Glede na ekonomijo obsega je namreč v primerjavi z
oddajo tovrstnega naročila s strani posamičnih naročnikov pričakovati prihranek
proračunskih sredstev. Zaradi navedenega je k skupnemu javnemu naročanju vlade
smiselno zavezati tudi javne zavode, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija. V
skladu z navedenim se Ministrstvu za finance nalaga priprava ustreznih pravnih podlag.
Vir: MF

Potrditev končnega obračuna in končne višine sredstev za popotresno obnovo
Vlada RS je s sklepom potrdila končni obračun in končne višine sredstev za popotresno
obnovo objektov v Posočju po potresu 12 . 7. 2004, in sicer za:
• rekonstrukcijo stanovanjskih stavb za devet vlog v višini 351.740,7 evrov,
• rekonstrukcijo stanovanjskih blokov za dvanajst vlog v višini 150.835,1 evra,
• rušenje zaradi nadomestne gradnje stanovanjskih stavb za tri vloge v višini 59.382,4 evra,
• nadomestne gradnje stanovanjskih stavb za eno vlogo v višini 105.359,3 evra,
• obnovo kulturnih spomenikov za dve vlogi v višini 402.744,7 evra,
• izvedbo restavratorskih del na objektih kulturne dediščine za dve vlogi v višini 91.528,3
evra,
• rušenje objektov, ki ogrožajo okolico za dve vlogi v višini 66.488,2 evra.
S predlaganim sklepom je podana podlaga za zaključek postopka za objekte, kjer je obnova že
končana. Upravičencem se izda odločba, s katero se zaključi postopek.
Vir: MKO

Sklepi o določitvi zavezancev za obvezno organiziranje varovanja
Vlada RS je na današnji seji sklenila, da skladno z Zakonom o zasebnem varovanju in Uredbo
o obveznem organiziranju varovanja, določi naslednje zavezance za obvezno organiziranje
varovanja s svojega delovnega področja. Ti zavezanci so:
• Aerodrom Ljubljana, d.d.
• Aerodrom Maribor, d.o.o.

•
•
•
•
•

Aerodrom Portorož, d.o.o.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Kontrola zračnega prometa, d.o.o.
Luka Koper, d.d.
Slovenske železnice, d.o.o.

V sklepih so opredeljene obveznosti ter ukrepi varovanja, ki so jih zavezanci dolžni vzpostaviti
in izvajati v skladu z uredbami Evropske Unije ter zakonodajo in predpisi Republike Slovenije.
Vsi predlagani zavezanci so bili že do sedaj zavezanci za varovanje.
Vir: MzIP

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti popravka Odloka o
splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
Vlada RS je na današnji seji sprejela besedilo Zahteve za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti Popravka Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih
pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 55/13) in zahtevo vloži pri Ustavnem sodišču
Republike Slovenije v obravnavo.
Z obravnavanim popravkom je Občina Borovnica nezakonito spremenila Odlok o splošnih
merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika, ne da bi izvedla celoten
postopek priprave in sprejemanja prostorskega akta v skladu z ZPNačrt, vključno s
seznanitvijo javnosti, obravnavanjem njenih pripomb in podobno. S tem je ravnala tudi v
nasprotju s 153. členom ustave, ki med drugim določa, da morajo biti podzakonski predpisi in
drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakoni.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je občino Borovnic pozvalo k razveljavitvi popravka, ker
pa tega ni storila, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor vladi predlaga, da pred ustavnim
sodiščem zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti navedenega popravka.
Vir: MzIP

Vlada sprejela Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID banki
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih
SID-Slovenski izvozni in razvojni banki Ljubljana (2012) in Poročilo o izvajanju Zakona o
zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov za leto 2012 in ju pošilja
Državnemu zboru Republike Slovenije.
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka je specializirana banka z javnim pooblastilom za
izvajanje spodbujevalnih in razvojnih nalog in storitev na področjih mednarodne trgovine,
gospodarskega in razvojnega sodelovanja, podjetniških, inovacijsko-raziskovalnih in
izobraževalnih dejavnosti, ekologije in energetike ter izgradnje infrastrukture in na drugih
področjih, pomembnih za razvoj Republike Slovenije. Javna pooblastila izhajajo iz Zakona o
zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov, Zakona o Slovenski izvozni in
razvojni banki, Zakona o varstvu okolja, Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije,
Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, Zakona o poroštvih Republike
Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb in Zakona o javnih financah.
SID banka, kot pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in razvojna
banka je tudi v 2012 sledila strateškim ciljem izvajanja finančnih storitev na področju tržnih
vrzeli oziroma razvojnega in izvoznega financiranja ter zavarovanja. Tako kot v preteklih letih,
ko je med vsemi bankami najbolj intenzivno povečevala kreditne aktivnosti, je tudi v 2012
poslovala uspešno.

Upoštevajoč izrazito krčenje gospodarstva in bančnega sektorja kot celote je bila kreditnoabsorpcijska sposobnost gospodarstva vse manjša, pri čemer je upad novih kreditov glede na
prejšnja leta v primerjavi s preostalim bančnim sistemom bistveno manjši. Pri tem je potrebno
upoštevati, da ima SID banka omejeno (nišno) vlogo in sicer za intervencijo na tržnih vrzelih,
njena sredstva pa so strogo namenska – podpora novim projektom na področju trajnostnega
razvoja RS.
Zaradi manjšega upada kreditne aktivnosti v primerjavi s preostalim bančnim sistemom je
vloga SID banke v njem še naprej rasla in dosegla v tem pogledu (tržni delež) neprimerljivo
visoko raven med vsemi nacionalnimi razvojnimi bankami. SID banka je s tem upravičila
pričakovanja ob podelitvi pooblastil razvojne banke jeseni 2008. Zaradi zadržkov s strani
Evropske komisije, ki taki vlogi razvojnih bank načeloma nasprotuje zaradi konkurenčnih
vzrokov, bo morala SID banka sicer prej ali slej začeti z intenziviranjem prehoda iz
interventnega v razvojni način delovanja, kar pomeni na eni strani višjo kvaliteto produktov in
storitev, na drugi pa tudi stagnacijo obsega poslovanja.
SID banka je v času finančne krize stalno prilagajala svoj poslovni model, tako z intenziviranim
posredovanih takrat še relativno ugodnih sredstev v gospodarstvo, kot prilagajanjem
poslovnega modela novemu »normalnemu« stanju – predvsem z maksimalno možno
diverzifikacijo virov, vključno z uspešnimi zasebnimi izdajami obveznic v tujini, dokapitalizacijo,
prepričevanjem odgovornih državnih struktur glede zagotovitve ugodnih proračunskih virov za
naložbe razvojne banke, predvsem z razvojem t.i. Spodbujevalno razvojne platforme, ki v
smislu finančnega inženiringa kombinira vire z različnimi cenovnimi izhodišči, ipd.
Intenzivno uvajanje inštrumenta finančnega inženiringa, ki promovira uporabo ne samo do
sedaj prevladujočih nepovratnih državnih pomoči, ampak tudi vse druge finančne inštrumente
oziroma omogoča kombiniranje javnih in zasebnih sredstev povratne in nepovratne narave ter
povečuje finančni vzvod in učinke slednjih, je še posebej zaradi povečevanja pritiska na
nacionalne proračune ena ključnih sprememb oziroma nadgradenj v novi finančni perspektivi
2014-2020. Z njegovo pomočjo se bo namreč na nivoju Evropske Unije kanaliziralo vse več
sredstev evropskih strukturnih skladov.
SID banka je v letu 2012 izvedla pilotni projekt - finančni inženiring za spodbujanje tehnološkorazvojnih projektov v gospodarstvu, kot del projekta Spodbujevalno razvojne platforme, ki ga je
banka v preteklih letih razvila skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Produkt se je v tem kontekstu (sistemskega nižanja obrestnih mer), kot tudi na splošno, izkazal
kot najuspešnejši v 2012. S tem projektom, ki meša proračunska sredstva in sredstva SID
banke, je banka ob ugodnejših pogojih in z do dvajsetletnimi krediti podprla za skoraj 100 mio
EUR tehnološko razvojnih projektov podjetij in v praksi potrdila teoretične prednosti, ki jih
prinaša finančni inženiring. Za to specifično in bolj rizično financiranje je banka oblikovala tudi
poseben kreditni sklad. S pilotnim projektom je SID banka razvila ključne mehanizme, ki
generirajo bistveno višjo dodano vrednost za ciljne skupine končnih upravičencev v danih
makroekonomskih okoliščinah in v okviru nove finančne perspektive, znanje pa bo lahko ob
polnem zagonu Spodbujevalno razvojne platforme prenesla na partnerje v platformi, predvsem
javne sklade in poslovne banke. Ključno za polno uveljavitev koncepta in večji izkoristek
fiskalnih razvojnih sredstev v novi finančni perspektivi 2014-2020, je leto 2013.
SID banka je poleg tega v 2012 izvedla še številne druge aktivnosti na področju uvajanja novih
produktov, s katerimi se preusmerja iz enostavnih interventnih ukrepov v novo generacijo
finančnih storitev, ki bodo zaradi večje prilagojenosti tudi bistveno bolj strukturirani oziroma
sofisticirani, v dometu še prostega regulatornega kapitala pa tudi rizičnejši. S tem bo banka
ostala zvesta enemu svojih ključnih načel poslovanja - ustvarjanju neposredne in posredne
dodane vrednosti za končne koristnike.
Celoten obseg finančnih sredstev, ki jih je SID banka oziroma država preko SID banke izvedla
v 2012 in na ta način usmerila v slovensko gospodarstvo, je znašal skoraj 4,7 mrd EUR (0,95
mrd EUR agentskih poslov za državni račun in 3,7 mrd EUR novih poslov v lastnem imenu in
za lasten račun), z upoštevanjem dopolnjujočih storitev odvisnih družb pa se ta vrednost
poveča na 10,8 milijarde evrov, kar je malenkost manj kot v 2011 (-3,7%). Gospodarska kriza

je namreč vplivala tudi na poslovanje povezanih družb, iztekle pa so se tudi nekatere državne
jamstvene sheme.
Samo z vidika kreditiranja je banka v 2012 neposredno in posredno financirala več kot 1.000
podjetij, od teh približno 800 malih in srednjih podjetij v okviru že obstoječih programov varstva
okolja in energetske učinkovitosti ter razvoja konkurenčnega gospodarstva, internacionalizacije
in razvoja družbe znanja. Tem podjetjem je bilo namenjenih 765 milijonov evrov, pri čemer je
višina upravičenih stroškov vseh naložb, ki jih je banka financirala, presegla 1,1 milijarde
evrov. Pri tem je banka kolikor je bilo le možno skrbela tudi za čim boljšo regionalno
razpršenost novih kreditov (zastopane so vse regije). Na področju financiranja mednarodnih
gospodarskih poslov je s pomočjo finančnih in zavarovalniških produktov več kot 450 podjetij
tudi v preteklem letu uspešno nastopalo na mednarodnih trgih.
Ob dobrih 8 mrd evrov različnih finančnih instrumentov, ki so bili v 2012 neposredno usmerjeni
v spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva, in 22,6 odstotni pokritosti
izvoza, kar je unikum v svetovnem prostoru, je SID banka tudi v lanskem letu ohranila izjemno
pomembno vlogo pri internacionalizaciji slovenskih podjetij v kar 115-ih različnih državah po
svetu.
Skupina SID banka je na tak način, brez upoštevanja jamstvenih shem, s svojimi storitvami
podprla skupaj 2.318 slovenskih podjetij in omogočila za:
• 9,03 mrd evrov dodatne prodaje slovenskih podjetij,
• 3,63 mrd evrov BDP,
• 4,12 mrd evrov izvoza ter
• 21.800 novih delovnih mest.
SID banka redno preverja svoj vpliv na gospodarstvo oziroma trajnostni razvoj Republike
Slovenije in zadovoljstvo gospodarskih deležnikov z njenimi storitvami, tudi s kompleksnimi
analizami s strani neodvisnih ustanov. Tudi zadnja evalvacija, končana v 2012, je pokazale
pomemben vpliv banke na gospodarstvo, v določenih segmentih celo igra ključno vlogo, in
širšo družbo. Med drugim je izpostavljen tudi velik kvalitativni preskok od leta 2007 od
specializirane institucije izvozne kreditne agencije do osrednje in največje javno-spodbujevalne
banke oziroma finančne ustanove v Republiki Sloveniji z usmeritvijo v širok spekter tržnih
vrzeli. S tem se je SID banka razvila v sistemsko pomembno banko, kar ji priznavajo tudi
regulatorji, vendar pa to v kriznih razmerah pomeni tudi večje tveganje. Tudi mednarodne
primerjave, ki jih navajamo v dokumentu dokazujejo, da je SID banka ne samo primerljiva
ampak tudi nadpovprečno uspešna izvozna in razvojna banka.
Kljub izjemno negativnim trendom v okolju, je SID banka s svojimi produkti financiranja in
zavarovanja v 2012 nadaljevala s spodbujanjem predvsem razvojnega dela slovenskega
gospodarstva oziroma nudila ustrezno podporo gospodarstvu in pri tem dosegla zadovoljive
rezultate ter ponovno pokazala velik pomen za finančni sistem, zlasti pa prispevala visoko
dodano vrednost za slovensko gospodarstvo.
Vir: MF

Stališče do pristopa EU h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami
Vlada je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o pristopu EU h Konvenciji o mednarodni
trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Slovenija v
načelu podpira ta sklep.
Slovenija, ki je že ob pristopu h Konvenciji CITES, v letu 2000, sprejela tudi t.i. Gaboronsko
spremembo, ki omogoča pristop h Konvenciji tudi regionalnim organizacijam za gospodarsko
povezovanje, podpira pristop EU h Konvenciji.
Sprememba Konvencije CITES je začela veljati 29. novembra 2013. Pristop EU h CITES bo
zagotovil, da bo EU lahko v celoti uresničevala svoje cilje na področju okoljske politike.

Slovenija je zadržana do predlagane dvojne pravne podlage za sklep Sveta. Bolj je naklonjena
izboru enojne pravne podlage, in sicer okoljske, tako da bi sklep temeljil le na členu 192
(okolje) v povezavi s členom 218, Pogodbe o delovanju EU. Prav tako Slovenija meni, da mora
biti pred pristopom EU h Konvenciji CITES razrešeno vprašanje, ali bo plačevanje prispevka
EU in posameznih držav članic pomenilo dvojno plačevanje držav članic, kar Slovenija ne
podpira. Vse države članice EU so pogodbenice Konvencije CITES in plačujejo prispevke.
Vir: MKO

Vlada podpira podpis
Azerbajdžanom

Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju

med

EU in

Vlada RS je na svoji 43. seji sprejela stališče do Predloga Sklepa Sveta o podpisu v imenu
Unije in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Azerbajdžan na drugi
strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Azerbajdžan o splošnih načelih
za sodelovanje Republike Azerbajdžan v programih Unije.
Republika Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta o podpisu v imenu Unije in začasni uporabi
Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami na eni strani ter Republiko Azerbajdžan na drugi strani o okvirnem
sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Azerbajdžan o splošnih načelih za sodelovanje
Republike Azerbajdžan v programih Unije.
Protokol vsebuje Okvirni sporazum o splošnih načelih za sodelovanje Republike Azerbajdžan v
programih Unije. Republiki Azerbajdžan je dovoljeno sodelovanje v vseh sedanjih in prihodnjih
programih Unije, odprtih za sodelovanje Azerbajdžana v skladu z določbami, s katerimi so bili
ti programi sprejeti. Azerbajdžan finančno prispeva k splošnemu proračunu Evropske unije, ki
ustreza posebnim programom, v katerih sodeluje. Predstavniki Azerbajdžana lahko sodelujejo
kot opazovalci in pri točkah, ki zadevajo Azerbajdžan, v upravnih odborih, odgovornih za
spremljanje programov, h katerim Azerbajdžan finančno prispeva.
Vir: MZZ

Mnenje o Zakonu o osnovnem bivanju
Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje o Predlogu zakona o osnovnem bivanju, ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina 5000 volivk in volivcev, in ga pošlje
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada RS zakona o osnovnem bivanju, katerega cilj je »zagotoviti svobodno uporabo in
dostopnost temeljnih bivanjskih potreb in pogojev v današnjem svetu in zaščititi prebivalstvo
pred oderuškim izterjevanjem dolgov zaradi življenjskih stroškov ter pred obremenjevanjem
osebnega premoženja«, ne podpira.
Ureditev bi posegla v ustavno varovano pravico do lastnine in svobodne gospodarske pobude.
Po predlogu zakona naj bi neplačniki stroškov oz. dolžniki do javnih podjetij svoj dolg do javnih
podjetij odplačevali s prostovoljnim delom. Vlada meni, da bi bilo takšno urejanje v nasprotju
predvsem s predpisi, ki urejajo pogodbene odnose z dobavitelji javnih storitev in predpisi, ki
urejajo izterjavo. Predlagani koncept prostovoljnega dela je popolnoma v nasprotju s
konceptom prostovoljstva, ki je urejen v Zakonu o prostovoljstvu. V delu, ki se nanaša na
brezplačno obdelovanje državne zemlje za lastne potrebe, je predlog v nasprotju z Zakonom o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Vir: MzIP

Mnenje Vlade RS o predlogu Zakona o javnosti premoženja funkcionarjev
Vlada RS je sprejela mnenje k Predlogu zakona o javnosti premoženja funkcionarjev, ki ga je
Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko), in ga
pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada po proučitvi rešitev, vključenih v predlog zakona ugotavlja, da večino zakonskih rešitev,
razvidnih iz predloga, vsebuje že Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).
Predlog zakona pa vsebuje tudi rešitve, ki od veljavne ureditve v ZIntPK odstopajo v
sistemskem smislu, in sicer predlog prenosa pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije
glede nadzora nad premoženjskim stanjem zavezancev po ZIntPK. Ustava ureja pristojnosti
Računskega sodišča v 150. členu. Določa, da je Računsko sodišče najvišji organ kontrole
državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe (prvi odstavek). Določa tudi,
da ureditev in pristojnosti Računskega sodišča določa zakon. Zakon o računskem sodišču
(ZRacS) v prvem odstavku 21. člena določa njegove pristojnosti in v zadnji alineji dopušča, da
opravlja tudi 'druge naloge, določene z drugimi zakoni'.
Upoštevaje navedeno vlada predloga zakona ne podpira, podpira pa določene rešitve, s
katerimi bi se še okrepila transparentnost pri nadzoru nad premoženjskim stanjem zavezancev
v smislu preprečevanja in ustreznega sankcioniranja v primerih ugotovljenih dejanj korupcije
pri ravnanju z javnimi sredstvi, v zvezi s čimer bi bilo smiselno dopolniti določbe ZIntPK kot
sistemskega predpisa, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Vir: MNZ

Vlada imenovala mag. Evelin Pristavec Tratar za generalno direktorico Direktorata za
pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje
Vlada RS je na današnji seji za generalno direktorico Direktorata za pravosodno upravo v
Ministrstvu za pravosodje imenovala mag. Evelin Pristavec Tratar z dnem 1. 2. 2014 in sicer
za mandatno dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Mag. Evelin Pristavec Tratar je po izobrazbi univerzitena doplomirana pravnica ter magistra
pravnih znanosti. Po končani Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se je kot pripravnica zaposlila
na Ministrstvu za pravosodje. Po opravljenem pripravništvu je bila razporejena v Direktorat za
pripravo zakonodaje. Maja 2004 je prevzela vodenje kabineta, nato pa se je zaposlila kot
strokovna sodelavka pri Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Leta 2006 se je ponovno
zaposlila na Ministrstvu za pravosodje v Direktoratu za pravosodno upravo. Od leta 2007 do
2009 je bila generalna direktorica Direktorata za pravosodno upravo. Januarja 2013 je bila
imenovana na položaj v.d. generalne direktorice Direktorata za pravosodno upravo, pozneje
na mesto vodje Sektorja za pravosodno upravi in nadzor, nato pa ponovno na položaj v.d.
generalne direktorice Direktorata za pravosodno upravo.
Vir: MP

Razrešitev generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za
zdravje
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela sklep o razrešitvi mag. Anne-Marie Yazbeck s
položaja generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje z
dnem 28. 2. 2014.
Mag. Anne-Marie Yazbeck je zaprosila za sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi.
Vir: MZ

Vlada imenovala novega visokega predstavnika RS za nasledstvo in pooblaščenca za
pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne
poravnave
Vlada RS je na svoji 43. seji z mesta visokega predstavnika Republike Slovenije za nasledstvo
razrešila Rudolfa Gabrovca in na mesto visoke predstavnice Republike Slovenije za
nasledstvo imenovala mag. Ano Polak Petrič. Prav tako je z mesta pooblaščenca za pogajanja
o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne poravnave
razrešila Rudolfa Gabrovca in na njegovo mesto imenovala mag. Ano Polak Petrič.
Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo skrbi za uresničevanje Sporazuma o
vprašanjih nasledstva in s tem v zvezi predstavlja in zastopa stališča, ki jih predhodno potrdi
Vlada Republike Slovenije. Visoka predstavnica je hkrati, kot doslej, tudi pooblaščenka za
pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne
poravnave (BIS) ter članica Koordinacijskega odbora za vprašanja nasledstva.
Mag. Ana Polak Petrič je od leta 2003 poklicna diplomatka na Ministrstvu za zunanje zadeve
RS, kjer od marca 2012 opravlja funkcijo pooblaščenke za nasledstvena vprašanja. Je
univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom ter magistra mednarodnih študij z
Diplomatske akademije in Univerze na Dunaju. Mag. Ana Polak Petrič je strokovnjakinja za
mednarodno in evropsko pravo ter pravo človekovih pravic. Med drugim je službovala na
Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih
organizacijah na Dunaju (2007-2011) ter v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za
zunanje zadeve RS.
Mag. Ana Polak Petrič je habilitirana asistentka za mednarodno pravo na Evropski pravni
fakulteti v Novi Gorici, kjer zaključuje doktorski študij prava. Dodatne delovne izkušnje in
znanje s področja mednarodnega prava je pridobila kot pravna svetovalka Evropske komisije
ob referendumu o neodvisnosti Črne gore leta 2006, v pisarni Pravnega svetovalca OZN v
New Yorku ter v okviru Seminarja za mednarodno pravo v Ženevi. Je odgovorna urednica
Zbirke Mednarodno pravo ter avtorica znanstvenih in strokovnih člankov s področja
mednarodnega in evropskega prava ter nasledstva.
Vir: MZZ

Vlada razrešila dosedanjega in imenovala novega člana v nadzornem svetu Eko sklada
Vlada RS kot predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, razreši dosedanjega člana Tomija Horvata, predstavnika
Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP), ter namesto njega za preostanek mandata
imenuje mag. Hinka Šolinca, predstavnika MzIP.
Sedanji član nadzornega sveta Tomi Horvat, je 6. decembra 2013 podal pisno odstopno
izjavo. Mandatno obdobje se novo imenovanemu članu nadzornega sveta prične z vročitvijo
sklepa o imenovanju, za obdobje, za katerega je nadzorni svet imenovan.
Vir: MKO

Vlada ustanovila medresorsko usklajevalno skupino za področje stabilizacije in obnove
v mednarodnih operacijah in misijah
Vlada RS je na današnji seji, 30. januarja, sprejela sklep o ustanovitvi medresorske
usklajevalne skupine za področje stabilizacije in obnove v mednarodnih operacijah in misijah.
Vlada je medresorsko usklajevalno skupino imenovala v naslednji sestavi:
• Rolando Žel, MO, vodja,
• Rajko Najzer, MO, namestnik vodje,
• Aljoša Selan, MO, član,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Srečko Zajc, MO, član,
Urša Kodrič, MO, članica,
Marko Purkart, MZZ, član,
Jelena Kačar, MNZ, članica,
Ervina Jarc, MF, članica,
Mihaela Bastar, MzIP, članica,
Slavko Potočnik, MGRT, član,
Ada Čargo, MZ, članica,
Tadeja Pušnar, MDDSZEN, članica,
Bruno Rednak, MIZS, član,
Matjaž Modic, MK, član,
Stanislav Rupnik, MKO, član,
Rok Janez Šteblaj, MP, sekretar, član.

Skladno z zavezami, sprejetimi v okviru ciljev zmogljivosti Nata (2012) s strokovnega področja
stabilizacije in obnove, je Ministrstvo za obrambo kot nosilec implementacije cilja zmogljivosti
»Stabilizacija in obnova – medministrsko usklajevanje« zadolženo, da predlaga ustanovitev
medministrske delovne skupine, ki bo usklajevala in koordinirala civilne zmogljivosti Republike
Slovenije na področju stabilizacije in obnove v mednarodnih operacijah in misijah ter
usklajevala in pripravljala nacionalne podlage in rešitve za nadaljnji razvoj tega področja v
Republiki Sloveniji. Pri svojem delovanju bo delovna skupina v največji možni meri, skladno s
Strategijo sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, upoštevala
razpoložljive civilne zmogljivosti, ki bodo z usmerjenim funkcionalnim usposabljanjem lahko
dosegale zastavljene cilje in zagotovile kakovosten in primeren prispevek Republike Slovenije
k celostnemu načrtovanju tako v Natu in doma kot tudi v mednarodnih operacijah in misijah.
Ustrezno usposobljeni strokovnjaki bodo vpisani v Natovo bazo podatkov COMPASS
(Comprehensive Apoproach Specialist Support), v katero države članice in partnerske države
prostovoljno prispevajo svoje civilne strokovnjake in tudi zagotavljajo njihovo dosegljivost
skladno s potrebami zavezništva na njihovem delovnem mestu, v poveljstvih Nata ali
mednarodni operaciji oziroma misiji do največ pol leta.
Imenovanje medresorske delovne skupine je nadgradnja že doseženega in hkrati izpolnitev
ene od nalog, ki jih je Republika Slovenija sprejela z novimi cilji zmogljivosti Nata.
Vir: MO

Imenovanje članov UO Geološkega zavoda Slovenije
Vlada RS je na današnji seji imenovala za mandatno obdobje štirih let v Upravni odbor
Geološkega zavoda Slovenije člane predstavnike ustanovitelja, in sicer dr. Andrejo Umek
Venturini, na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, dr. Jožeta Uhana, na
predlog ministrstva, pristojnega za okolje in mag. Hinka Šolinca, na predlog ministrstva,
pristojnega za rudarstvo.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in posledično
akti o ustanovitvi javno raziskovalnih zavodov so spremenili število članov, ki jih v upravne
odbore teh zavodov imenuje ustanovitelj, zato je vlada zaradi nemotenega delovanja
upravnega odbora Geološkega zavoda Slovenije sprejela omenjeni sklep.
Vir: MIZŠ

Imenovanje članov UO Kmetijskega inštituta Slovenije
Vlada RS je na današnji seji imenovala za mandatno obdobje štirih let v Upravni odbor
Kmetijskega inštituta Slovenije člane predstavnike ustanovitelja, in sicer mag. Gregorja Kosa,
na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, mag. Janeza Vertačnika, na

predlog ministrstva, pristojnega za okolje in Marjeto Bizjak, na predlog ministrstva, pristojnega
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in posledično
akti o ustanovitvi javno raziskovalnih zavodov so spremenili število članov, ki jih v upravne
odbore teh zavodov imenuje ustanovitelj, zato je vlada zaradi nemotenega delovanja
upravnega odbora Kmetijskega inštituta Slovenije sprejela omenjeni sklep.
Vir: MIZŠ

Imenovanje v.d. direktorja Inštituta za hidravlične raziskave
Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Jurija Mlačnika, univ. dipl. inž. gr., za
vršilca dolžnosti direktorja Inštituta za hidravlične raziskave, za čas do imenovanja direktorja,
vendar najdalj za dobo enega leta.
Upravni odbor Inštituta je objavil javni razpis za imenovanje direktorja Inštituta za hidravlične
raziskave, na katerega se je prijavil en kandidat. Pristojna tričlanska komisija Upravnega
odbora Inštituta je dne 30.8.2013 po pregledu prispele vloge ugotovila, da kandidat ni
izpolnjeval vseh razpisnih pogojev, predvsem, da strokovno področje doktorata prijavljenega
kandidata ni ustrezalo področju dejavnosti Inštituta.
Ker se na prvi javni razpis za imenovanje direktorja Inštituta za hidravlične raziskave ni prijavil
primeren kandidat, je Inštitut ponovno objavil javni razpis za imenovanje direktorja Inštituta, na
katerega je zopet prispela vloga enega kandidata, ki pa po ugotovitvah komisije z dne
10.10.2013 prav tako ni izpolnjeval zlasti pogoja, da mora kandidat za direktorja Inštituta za
hidravlične raziskave imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti Inštituta.
Na podlagi obeh neuspelih razpisov je Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave na 42.
redni seji dne 14.11.2013 sprejel sklep, da se na podlagi rezultatov dosedanjega dela in ob
soglasju z dosedanjim vršilcem dolžnosti direktorja Inštituta za hidravlične raziskave Jurijem
Mlačnikom, univ.dipl.inž.gr., ustanovitelju pošlje predlog za izdajo soglasja k ponovnemu
imenovanju Jurija Mlačnika, univ.dipl.inž.gr., na delovno mesto vršilca dolžnosti direktorja
Inštituta, za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdalj za dobo enega leta.
Zato je Vlada RS z namenom omogočiti nemoteno delo Inštituta za hidravlične raziskave v
času do imenovanja direktorja izdala omenjeno soglasje k imenovanju.
Vir: MIZŠ

Vlada razrešila direktorico Zavoda RS za zaposlovanje in imenovala vršilko dolžnosti
Vlada RS je na današnji seji mag. Zlatko Srdoč Majer razrešila s položaja generalne
direktorice Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Vlada je za vršilko dolžnosti
generalnega direktorja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za čas do imenovanja
generalnega direktorja, vendar najdlje za čas enega leta imenovala Mavricijo Batič.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predlagala razrešitev
generalne direktorice mag. Zlatke Srdoč Majer in pri tem izpostavila predvsem slabo
sodelovanje zavoda z ministrstvom, visoko stopnjo konfliktnosti v zavodu, ki mu preprečuje
učinkovito izvajanje njegovega poslanstva in povzroča, da se zavod ukvarja predvsem sam s
seboj.
Vir: MDDSZ

Vlada določila odstotek vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega
in premičnega premoženja sklepajo na podlagi 12. in 13. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Vključenost stvarnega premoženja v načrte ravnanj je formalni pogoj za pričetek izvedbe
kateregakoli postopka pridobivanja oziroma razpolaganja. Izjemoma pa lahko upravljavci
stvarnega premoženja države pravne posle razpolaganja oziroma pravne posle pridobivanja
stvarnega premoženja sklepajo tudi izven navedenih načrtov, v okviru odstotka, ki ga znotraj
zakonske omejitve vsako leto določi vlada v roku 30 dni po sprejemu proračuna.
Vlada je na današnji seji določila kvote, znotraj katerih lahko upravljavci stvarnega premoženja
države v letu 2014 sklepajo pravne posle pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem za potrebe državnih in pravosodnih organov ter pravnih oseb javnega prava, ki
jih je ustanovila država.
Kvote se za leto 2014 določijo glede na sprejeti Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne
gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 in sicer tako, da lahko
upravljavci nepremičnega premoženja države sklenejo:
• 5% skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za organe državne
uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in
javne sklade za leto 2014 oziroma 2.869.483,15 EUR,
• 10% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za
organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode,
javne agencije in javne sklade za leto 2014 oziroma 22.642.784,28 EUR,
• 5% skupne vrednosti načrta pridobivanja premičnega premoženja za organe državne
uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in
javne sklade za leto 2014 oziroma 2.627.111,87 EUR in
• 5% skupne vrednosti načrta razpolaganja s premičnim premoženjem države za organe
državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne
agencije in javne sklade za leto 2014 oziroma 951.850,00 EUR.
Vir: MP

