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Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju 
skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list  RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na .... seji dne .... pod točko … sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije 
na letnem zasedanju skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki bo 
potekalo od 13. do 15. oktobra 2017 v Washingtonu, D.C., ZDA.

2. Vlada Republike Slovenije je za udeležbo na letnem zasedanju skupine Svetovne banke in 
Mednarodnega denarnega sklada imenovala delegacijo v sestavi: 

 mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, guvernerka Republike Slovenije v skupini 
Svetovne banke, vodja delegacije;  

 Gorazd Renčelj, državni sekretar na Ministrstvu za finance, namestnik guvernerja Republike 
Slovenije v Svetovni banki, član delegacije;  

 mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance, 
član delegacije; 

 Gonzalo Caprirolo, vodja Službe za analize ekonomskih politik na Ministrstvu za finance, 
član delegacije;

 mag. Robert Rampre, višji svetovalec III na Ministrstvu za finance, član delegacije.

Delegacijo Republike Slovenije sestavlja tudi delegacija Banke Slovenije v sestavi:
 dr. Boštjan Jazbec, guverner Banke Slovenije, guverner Republike Slovenije v 

Mednarodnem denarnem skladu;
 mag. Irena Vodopivec Jean, viceguvernerka Banke Slovenije, namestnica guvernerja 

Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu;
 mag. Eva Ribič, direktorica, Služba za mednarodne odnose, Banka Slovenije.

                                                                                                    mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                          GENERALNA SEKRETARKA VLADE



Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za finance, 
 Banka Slovenije,
 Ministrstvo za zunanje zadeve,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. 

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Urška Cvelbar, generalna direktorica, Ministrstvo za finance;
- Andrej Kavčič, vodja Sektorja za mednarodne finančne odnose, Ministrstvo za finance;
- Irena Ferkulj, sekretarka v Sektorju za mednarodne finančne odnose, Ministrstvo za finance.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
V okviru letošnjega letnega zasedanja skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, 
ki bo potekalo od 13. do 15. oktobra 2017 v Washingtonu, D.C., ZDA, se bodo člani delegacije 
Republike Slovenije v uradnem delu zasedanja udeležili zasedanja Mednarodnega monetarnega in 
finančnega odbora, ki bo razpravljal o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu. Sledilo bo 
zasedanje Razvojnega odbora, ki bo obravnaval vizijo skupine Svetovne banke do leta 2030.

Ob robu zasedanj obeh odborov bodo člani delegacije opravili tudi pogovore s predstavniki skupine
Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, na katerih bodo sogovornikom predstavili 
aktualno makroekonomsko situacijo v Republiki Sloveniji in se pogovarjali o prihodnjem sodelovanju 
med Republiko Slovenijo in obema institucijama, organizirana pa bodo tudi srečanja delegacije 
Republike Slovenije s predstavniki investicijskih bank.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 



oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Krijejo se potni stroški in namestitev v hotelu za člane delegacije, pri čemer krije Ministrstvo za 
finance stroške za člane delegacije iz ministrstva, za člane delegacije Banke Slovenije pa Banka 
Slovenije. Svetovna banka povrne stroške potovanja in dnevno nadomestilo za guvernerja in 
namestnika guvernerja.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o NE



normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                 mag. Mateja Vraničar Erman
                                               MINISTRICA

PRILOGA:

- Priloga 1: Predlog sklepa
- Priloga 2: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju skupine  
Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada



Priloga 1 

SKLEP

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list  RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike 
Slovenije na .... seji dne .... pod točko … sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 
letnem zasedanju skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki bo potekalo od 13. 
do 15. oktobra 2017 v Washingtonu, D.C., ZDA.

2. Vlada Republike Slovenije je za udeležbo na letnem zasedanju skupine Svetovne banke in 
Mednarodnega denarnega sklada imenovala delegacijo v sestavi:
- mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, guvernerka Republike Slovenije v skupini 
Svetovne banke, vodja delegacije;
- Gorazd Renčelj, državni sekretar na Ministrstvu za finance, namestnik guvernerja Republike 
Slovenije v Svetovni banki, član delegacije;
- mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance, član 
delegacije;
- Gonzalo Caprirolo, vodja Službe za analize ekonomskih politik na Ministrstvu za finance, član 
delegacije;
- mag. Robert Rampre, višji svetovalec III na Ministrstvu za finance, član delegacije.

Delegacijo Republike Slovenije sestavlja tudi delegacija Banke Slovenije v sestavi:
- dr. Boštjan Jazbec, guverner Banke Slovenije, guverner Republike Slovenije v Mednarodnem 
denarnem skladu;
- mag. Irena Vodopivec Jean, viceguvernerka Banke Slovenije, namestnica guvernerja Republike 
Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu;
- mag. Eva Ribič, direktorica, Služba za mednarodne odnose, Banka Slovenije.

                                                                                                    mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                          GENERALNA SEKRETARKA VLADE



Priloga 2

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju
skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada

I. Namen 

Republika Slovenija je članica skupine Svetovne banke (v nadaljevanju: SB) skladno z Zakonom o 
članstvu Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, 
Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodni agenciji za zavarovanje investicij (Uradni list RS št. 
10/93) ter članica Mednarodnega denarnega sklada (v nadaljevanju: MDS) na podlagi Zakona o 
članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS št. 2/93, 70/98 in 
29/10). Predstavniki Republike Slovenije se podobno kot predstavniki ostalih držav članic SB in MDS
udeležujejo rednih zasedanj teh dveh institucij, ki potekajo dvakrat letno, spomladi in jeseni. 

V okviru letošnjega letnega zasedanja SB in MDS, ki bo potekalo od 13. do 15. oktobra 2017 v 
Washingtonu, D.C., ZDA, se bodo člani delegacije Republike Slovenije v uradnem delu zasedanja 
najprej udeležili plenarnega zasedanja, na katerem bosta predsednik skupine SB in generalna 
direktorica MDS podala svoji letni poročili in predstavila finančne izkaze obeh organizacij. 

Za tem se bodo člani delegacije udeležili Mednarodnega monetarnega in finančnega odbora, ki bo 
razpravljal o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu. Sledilo bo zasedanje Razvojnega 
odbora, ki bo obravnaval poročilo Svetovne banke o svetovnem razvoju za leto 2018 ter vizijo skupine 
Svetovne banke do leta 2030.

Ob robu zasedanj obeh odborov bodo člani delegacije opravili tudi pogovore s predstavniki skupine 
SB in MDS, na katerih bodo sogovornikom predstavili aktualno makroekonomsko situacijo v Republiki 
Sloveniji in se pogovarjali o prihodnjem sodelovanju med Republiko Slovenijo in obema institucijama,
organizirana pa bodo tudi srečanja delegacije Republike Slovenije s predstavniki investicijskih bank.

II. Teme in stališča 

SESTANKA KONSTITUENC
V pripravah na letno zasedanje skupine SB in MDS bosta izvedena sestanka držav, ki sodelujejo v 
okviru belgijske konstituence pri SB (Avstrija, Belorusija, Belgija, Češka, Madžarska, Kosovo, 
Luksemburg, Slovaška, Slovenija in Turčija) ter srednje in vzhodno evropske konstituence v MDS, v 
kateri sodelujejo Avstrija, Belorusija, Češka, Kosovo, Madžarska, Slovaška, Slovenija in Turčija. 

Na sestankih obeh konstituenc bodo predstavniki sodelujočih držav opravili pregled točk dnevnega 
reda Mednarodnega monetarnega in finančnega odbora ter Razvojnega odbora in oblikovali skupno 
stališče do posameznih tem. 

MEDNARODNI  MONETARNI IN FINANČNI ODBOR
Na zasedanju Mednarodnega monetarnega in finančnega odbora bodo predstavniki odbora 
guvernerjev MDS razpravljali o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu.

Strokovnjaki MDS so v julijski izdaji gospodarskih napovedi (World Economic Outlook, WEO) potrdili 
nekoliko zvišane projekcije letošnje globalne gospodarske rasti iz aprila 2017, ki naj bi v 2017 dosegla 
3,5 odstotka, za prihodnje leto pa ostaja napoved 3,6 odstotka. K tej napovedi so prispevala ugodna 
gibanja na finančnih trgih ter dolgo pričakovano ciklično okrevanje v proizvodnji in trgovini. Ob tem 
obstoječe strukturne ovire srednjeročno še naprej zadržujejo močnejše okrevanje, tveganja pa ostajajo
negativna. Z vztrajnimi strukturnimi težavami, kot npr. nizka rast produktivnosti in ob visoki dohodkovni 
neenakosti, težnje po večji vlogi politik samozadostnosti v razvitih gospodarstvih naraščajo. Te
ogrožajo svetovno gospodarsko povezovanje in sodelovanje, ki je spodbujalo globalno gospodarstvo,
zlasti hitro rastoče trge in države v razvoju. V tem pogledu imajo ekonomske politike pomembno vlogo 



pri preprečevanju negativnih tveganj in zagotovitvi okrevanja. Na domači ravni bi si morale politike
prizadevati za podporo ravnovesju med povpraševanjem in izboljšanjem bilanc, kadar je to potrebno in 
izvedljivo. Nadalje bi morale biti usmerjene v povečanje produktivnosti, ponudbe delovne sile in naložb 
prek strukturnih reform in fiskalnih ukrepov, ki spodbujajo ponudbo. Nadgraditi bi morale javno
infrastrukturo in omogočati podporo razseljenemu prebivalstvu, ki so ga v migracije prisilile strukturne
preobrazbe kot so tehnološke spremembe in globalizacija. Istočasno so v mnogih državah potrebne 
verodostojne strategije, ki bodo državni dolg postavile na vzdržno raven. Prilagajanje nižjim prihodkom 
iz naslova prodaje blaga in reševanje finančnih ranljivosti ostajajo ključni izzivi za številne hitro rastoče 
trge in države v razvoju. Za reševanje skupnih izzivov v integriranem svetovnem gospodarstvu je 
potrebna tudi obnovitev večstranskih naporov.

Pričakuje se, da se bo gospodarska aktivnost močno povečala na hitro rastočih trgih in v 
gospodarstvih v razvoju, saj se razmere pri izvoznikih surovin, ki se srečujejo z makroekonomskimi
pritiski, postopoma stabilizirajo, ker k temu prispeva delno okrevanje cen surovin. Rast pa naj bi po 
pričakovanjih ostala močna na Kitajskem in v mnogih državah uvoznicah blaga. Glede na gospodarski 
zagon, ki je bil v drugi polovici leta 2016 močnejši od pričakovanega, napoved predvideva višji
napredek v razvitih gospodarstvih. Čeprav se pričakuje, da se bo rast še posebej povečala v hitro 
rastočih gospodarstvih in državah v razvoju, je v nekaterih velikih državah šibkejša aktivnost od 
pričakovane pripeljala do manjših popravkov navzdol v prihodnji rasti skupine za leto 2017. V razvitih 
gospodarstvih je bila napovedana rast v Združenih državah Amerike popravljena navzgor, kar odraža 
predpostavljeno omilitev fiskalne politike in povečanje zaupanja, zlasti po predsedniških volitvah, kar bi 
na dolgi rok lahko okrepilo ciklični zagon. Napovedi so se izboljšale tudi za Evropo in Japonsko in
temeljijo na cikličnem okrevanju svetovne proizvodnje in trgovine, ki se je začelo v drugi polovici leta 
2016.

Številni izzivi, s katerimi se srečuje svetovno gospodarstvo, pozivajo k ukrepom posamezne države, 
hkrati s pozivom, da se jih podpre z večstranskim sodelovanjem. Ključna področja za kolektivno 
ukrepanje vključujejo ohranjanje odprtega tržnega sistema, zaščito svetovne finančne stabilnosti, 
doseganje pravičnih davčnih sistemov, nadaljevanje podpore državam z nizkimi dohodki, ki si 
prizadevajo za razvojne cilje ter ublažitev in prilagajanje podnebnim spremembam.

Predlog stališča Republike Slovenije: 
Slovenija se strinja z analizo MDS glede razmer v svetovnem gospodarstvu in jemlje napovedi glede 
prihodnje globalne rasti na znanje. Menimo, da so priporočila MDS za vodenje ekonomskih in drugih 
politik v splošnem relevantna.   

ZASEDANJE RAZVOJNEGA ODBORA 

Na 96. zasedanju Razvojnega odbora se bo nadaljevala razprava o vlogi skupine SB pri globalnem 
gospodarskem razvoju v prihodnjih letih. Razpravo o viziji skupine SB so zahtevali guvernerji na 
letnem zasedanju v Limi leta 2015, na lanskem letnem zasedanju pa so guvernerji oblikovali prva 
skupna stališča. Z letošnjimi razpravami na letnem zasedanju bo opravljena ocena napredka na tem 
področju. 

Skupina SB si je zastavila doseči dva poglavitna cilja: izkoreninjenje skrajne revščine in zagotovitev
skupne blaginje na trajnosten način. V poglobljenem sodelovanju z državami članicami namerava
skupina te cilje dosegati na tri načine: z aktivnostmi za pospešitev vključujoče in trajnostne 
gospodarske rasti; s pomočjo državam za bolj učinkovito vlaganje v človeški kapital ter s 
spodbujanjem odpornosti na globalne pretrese in grožnje. 

Tesno sodelovanje med vodstvom skupine in Odborom guvernerjev omogoča skupini SB, da 
učinkoviteje podpira svoje članstvo na vseh področjih, med drugim preko povečanja sredstev 
zasebnega sektorja, obravnave globalnih vprašanj, izboljšanja poslovnega modela in zagotavljanja
ustrezne finančne zmogljivosti za izpolnitev povpraševanja strank po storitvah skupine. 

Vizija skupine se odziva na ključne globalne spremembe, ki vplivajo na vlogo skupine SB:



- naraščajoča prizadevanja iz ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jih spodbuja vse bolj 
povezano in zavestno svetovno prebivalstvo;

- premik paradigme v razvojnem financiranju, pri katerem ima zasebni sektor nepogrešljivo vlogo pri 
zagotavljanju razvojnih rešitev in širitvi financiranja;

- naraščajoče svetovne razvojne izzive - stabilnost ekosistemov, migracije, javno zdravje in vse večjo
gospodarsko povezanost;

- izrazitejše demografske izzive, predvsem staranje v razvitih državah, medtem ko se države v razvoju 
borijo za zadovoljitev potreb mlajših generacij;

- konflikte in ranljivosti, ki povzročajo dolgoročno obsežno preseljevanje;
- obnovljeno politično razpravo o globalizaciji in vlogi multilateralnega sistema.

Skupina SB je že dosegla napredek v okviru zastavljenih ciljev. Med drugim je Mednarodno združenje
za razvoj (International Development Association, IDA) za skoraj 50 odstotkov povišalo sredstva, ki so 
na voljo rasti in krepitvi odpornosti v najrevnejših državah na svetu. IDA je več kot potrojila dodelitev 
sredstev majhnim državam. Skupina je začela tudi s programom spodbujanja naložb zasebnega 
sektorja v najzahtevnejše države na svetu prek skupnega delovanja IDA, Mednarodne agencije za 
zavarovanje investicij (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) ter Mednarodne finančne 
korporacije (International Financial Corporation, IFC). SB je tudi povečala podporo državam, ki se 
soočajo z nestabilnostmi, konflikti in nasiljem, prek povečevanja sredstev in sodelovanja z zunanjimi 
partnerji. Skupina SB je predvsem preko Mednarodne finančne korporacije začela izvajati t. i. kaskado 
oz. ''maksimiranje financiranja za razvoj" - pristop, ki temelji na načelih pritegnitve zasebnega 
financiranja multilateralnih razvojnih bank, kot so bili potrjeni na vrhu G20 v Hamburgu, julija 2017. Pri 
tem skupina SB spodbuja rešitve zasebnega sektorja, ki bi minimizirale državni dolg in potencialne 
obveznosti ob hkratnem spodbujanju ustreznega upravljanja ter okoljske in družbene vzdržnosti. 
Nadalje je skupina SB spodbudila prizadevanja med multilateralnimi razvojnimi bankami, da bi skupno 
opredelile način mobilizacije zasebnega kapitala in vzpostavile skupna načela za uporabo mešanih 
finančnih sredstev za aktivnosti zasebnega sektorja. Prav tako je uvedla mehanizme za 
implementacijo dolgoročne strategije IFC, ki je prek novih pristopov in instrumentov namenjena
povečanju udeležbe zasebnega sektorja v dohodkovno najšibkejših državah. 

Predlog stališča Republike Slovenije: 
Slovenija podpira glavne usmeritve vizije skupine SB do leta 2030, ki so skladne z Agendo za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in podpirajo uresničevanje Akcijskega načrta iz Adis Abebe. Večji 
poudarek daje tudi prioritetam, ki so opredeljene z resolucijo države o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju.

Posebej podpira zagotovitev strateške usmerjenosti virov tam, kjer so potrebe največje, kar naj bi 
okrepilo financiranje javnega in tudi zasebnega sektorja šibkejših držav in držav s konflikti. Pri tem 
poudarja, da je še posebno pozornost potrebno posvetiti majhnim in revnim državam, ki nimajo 
manevrskega prostora za spopad z revščino in neenakostjo, kot večje države, kjer je revščina lahko 
posledica prepočasnega zmanjševanja razlik med njihovimi posameznimi deli. 

Slovenija se strinja tudi, da je potrebno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja razširiti sodelovanje 
Skupine z zasebnim sektorjem, saj samo ta lahko zagotovi zadostna sredstva. Mednarodne institucije,
vključno s skupino SB, vidimo kot posebej primerne za vključevanje zasebnega sektorja v razvoj, saj 
so na podlagi statutarnih mandatov, praks in izkušenj ter poznavanj držav, relativno najbolje 
usposobljene, da pomagajo zagotoviti uravnoteženost med interesi zasebnega sektorja po dobičku in 
javnimi interesi, ki se morajo med drugim kazati preko tega, da so blago in storitve pridobljeni na 
podlagi udeležbe zasebnega sektorja, dostopni tudi najrevnejšim segmentom prebivalstva teh držav. 

Slovenija se strinja, da morajo institucije v skupini SB za uresničevanje vizije imeti zagotovljena 
primerna sredstva. Skladno s tem je sodelovala pri 18. polnitvi IDA in je pripravljena sodelovati tudi v 
pogajanjih o povečanjih kapitala Mednarodne banke za obnovo in razvoj (International Bank for
Reconstruction and Development, IBRD) in IFC. 
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