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Številka: 711-66//2020/1
Datum: 4.5.2020

Zadeva: Obvestila o realizaciji načrtovanega ravnanja s stvarnim premoženjem 
države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, 
javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2020 –
POPRAVEK NAVODILA

Spoštovani,
dne 13.12.2019 smo na vas naslovili dopis št. 711-104/2019/3  in dne 16.12.2019 še dopis št.
št. 711-104/2019/4, z naslovom »Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem države za 
organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne 
agencije in javne sklade za leto 2020 in naprej – navodila in posredovanje preglednic za 
načrtovanje in njegovo dopolnitev«. Zaradi obsežnosti načrtovanja ravnanja s stvarnim 
premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne 
gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2020  na eni strani in poročanja o 
realizaciji načrtovanega ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, 
pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade
za leto 2020, smo z namenom preprečevanja napak pri evidentiranju in zasledovanja večje 
preglednosti zadevo razdelili na dve vsebinsko ločeni zadevi. 

Po postopku iz navodila (dopis št. 711-104/2019/3 in dopis št. 711-104/2019/4) se izpolnjene 
EXCEL preglednice za NAČRTOVANJE razpolaganja za leto 2020 (Preglednica št. 5 -
Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem in Preglednica 
št. 6 – Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s premičnim premoženjem) skupaj s 
spremnim dopisom tudi v prihodnje posredujejo na elektronski naslov E: gp.mju@gov.si s 
pripisom številke zadeve 711-104/2019.

Obvestila o realizaciji načrtovanega razpolaganja za leto 2020 pa se v bodoče po postopku iz 
navodila (dopis št. 711-104/2019/3 in dopis št. 711-104/2019/4) v obliki izpolnjene EXCEL 
preglednice (Preglednica št. 7 - Poročilo o realizaciji pravnega posla razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem in Preglednica št. 8 – Poročilo o realizaciji pravnega posla 
razpolaganja s premičnim premoženjem) za POROČANJE O REALIZACIJI načrtovanega
razpolaganja za leto 2020 skupaj s spremnim dopisom v prihodnje posredujejo na elektronski 
naslov E: gp.mju@gov.si s pripisom številke zadeve 711-66/2020.

Resorna ministrstva in Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije vljudno naprošamo, da 
s predloženim popravkom navodila glede spremembe številke zadeve, v katero se posredujejo 
obvestila o realizaciji (Preglednica št. 7 in Preglednica št. 8) seznanijo tudi javne zavode, javne 
gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade z njihovega delovnega področja.
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Za upoštevanje popravka pri nadaljnjem posredovanju obvestil o realizaciji načrtovanega 
razpolaganja za leto 2020 (Preglednic št.7 in 8) se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo in 
vas lepo pozdravljamo.

Lep pozdrav. 

Pripravila:
Tatjana Hočevar Kerševan
Sekretarka

    Maja Nikolič Pogačar
               V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA
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