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Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem države za 
Državni svet Republike Slovenije za leto 2018

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 16. novembra 2017 na podlagi 13. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 14/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15, v 
nadaljnjem besedilu ZSPDSLS) in tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 
171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) sprejel Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
države za Državni svet Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 71/17, v 
nadaljnjem besedilu: odlok) 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 11/18 in 79/18, v nadaljnjem besedilu: 
ZSPDSLS-1) Vlada na predlog drugih državnih organov s poročilom o realizaciji načrtov 
ravnanja s stvarnim premoženjem v upravljanju drugih državnih organov seznani Državni 
zbor v tekočem letu za preteklo leto, skupaj z zaključnim računom proračuna.

Poročilo zajema podatke o realizaciji Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
države za Državni svet za leto 2018. Državni svet RS ni sklepal pravnih poslov izven 
veljavnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.  

Z načrtom pridobivanja premičnega premoženja za leto 2018 je Državni svet načrtoval 
nabavo premičnega premoženja t.j. službeni osebni avtomobil višjega cenovnega razreda v 
višini 57.000 €. Do realizacije načrtovanih poslov ni prišlo.

V okviru načrta razpolaganja s premičnim premoženjem je Državni svet načrtoval 
razpolaganje s premičnim premoženjem, tako da je Državni svet načrtoval prodajo 
rabljenega službenega osebnega avtomobila višjega cenovnega razreda v višini 17.000 €, 
vendar do realizacije prodaje ni prišlo, zaradi na novo postavljenih prioritet nakupa osnovnih 
sredstev. 

Realizacija je navedena tudi v tabeli na Obrazcu št. 8, ki je predpisan z Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 31/18), ki sledi v 
nadaljevanju, in predstavlja stanje na dan 31.12.2018.



Obrazec št. 8: 

Poročilo o realizaciji pravnih poslov razpolaganja s premičnim 
premoženjem Državnega sveta Republike Slovenije na dan 31.12.2018
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