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GENERALNI SEKRETARIAT 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: 29., 30., 31. in 32. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni 
finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 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, 65/14 in 55/17) in 
šestega odstavka 4. člena Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne 
stabilnosti v euroobmočju (Uradni list RS, št. 59/10 in 79/11) je Vlada Republike Slovenije na seji dne 
... pod točko ... sprejela naslednji sklep:

 »Vlada Republike Slovenije je sprejela 29., 30., 31. in 32. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in 
odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki in ga pošlje v Državni 
zbor.«

      Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR VLADE

Priloga:
 Poročilo 

Prejmejo:
 Ministrstvo za finance 
 Generalni sekretariat Vlade RS

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Urška Cvelbar, generalna direktorica na Ministrstvu za finance,
 Andrej Kavčič, sekretar na Ministrstvu za finance,
 Monika Ban Zlatev, podsekretarka na Ministrstvu 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:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)

 Dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance,
 Metod Dragonja, državni sekretar,



 Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka, 
 mag. Saša Jazbec, državna sekretarka,
 Urška Cvelbar, generalna direktorica na Ministrstvu za finance,
 Andrej Kavčič, sekretar na Ministrstvu za finance,
 Monika Ban Zlatev, podsekretarka na Ministrstvu za finance.

5. Kratek povzetek gradiva:
Poročilo temelji na 6. odstavku 4. člena Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje 
finančne stabilnosti v euroobmočju (Uradni list RS, štev. 59/10 in 79/2011), ki Vladi nalaga, da 
četrtletno obvešča Državni zbor Republike Slovenije o danih poroštvih in o odobreni finančni pomoči
državi članici euroobmočja, ki se financira iz instrumentov financiranja, zavarovanih s poroštvom 
Republike Slovenije. Obravnava dano poroštvo in odobreno finančno pomoč do 31. decembra 2018.

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
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.): /



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

 /

II. Finančne posledice za državni proračun
/

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



/.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: /
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna: /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

− NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Vladi se predlaga sprejem Poročila o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, 
Portugalski republiki in Helenski republiki in kot tako torej ni podlaga za morebitno predhodno javno  
razpravo.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Metod DRAGONJA
                                DRŽAVNI SEKRETAR
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