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Številka: 478-1/2017/
Datum: 11. 9. 2019 

Zadeva: Poročilo o realizaciji načrtov ravnanj s stvarnim premoženjem države za leto 
2018 

Zveza: Vaš dopis št. 478-73/2019/1

Spoštovani,

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 16. november 2017 sprejel odlok o načrtu ravnanja s 
stvarnim premoženjem za Zagovornika načela enakosti v Uradnem listu RS, št. 71/17, v katerem je 
Zagovornik načela enakosti predvideval v Načrtu pridobivanja premičnega premoženja za leto 2018 
nakup osebnega vozila v vrednosti 16.000,00 EUR.

Nadalje mora Vlada Republike Slovenije ob smiselni rabi drugega odstavka 96. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v 
nadaljevanju ZSPDSLS-1) skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni  l i s t  R S ,  š t . 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-
1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1) mora Državnemu zboru 
Republike Slovenije na predlog državnih skupaj z zaključnim računom proračuna za leto 208 preložiti 
tudi poročila o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe  
za leto 2018.

Zato vam v nadaljevanju posredujemo informacije v zvezi o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Zagovornik načela enakosti za leto 2018. 
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Zagovornik načela 
enakosti 1 osebno vozilo 1 16.000,00 0,00 NE

SKUPAJ: 0,00 0,00

MOTORNA VOZILA

Zagovornik načela enakosti v letu 2018 ni realiziral nakupa osebnega vozila, ki je bilo predvideno v 
Načrtu pridobivanja premičnega premoženja za leto 2018. 
Zagovornik načela enakosti je dne 11. 9. 2018 posredoval Ministrstvu za finance predlog spremembe 
dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – spremembo projekta: »Investicije in 
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investicijsko vzdrževanje organa za obdobje 2018-2021«, v katerih je bil predlagan umik nakupa 
avtomobila oziroma nakup premičnega premoženja. Ministrstvo za finance je dne 16. 10. 2018 je 
potrdilo spremembo projekta 1318-18-0001 »Investicije in investicijsko vzdrževanje 2018-2021« v
Načrtu razvojnih programov Republike Slovenije 2018-2021. 

Lepo pozdravljeni.

Pripravil/-a:
Urška Osterc Miha Lobnik
strokovna sodelavka VII-2/II ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Vročiti:
1. Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana – gp.mju@gov.si
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