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

ZADEVA: Prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah preko 
načrtovanih pravic porabe – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Vlada Republike Slovenije na ........ seji
dne.................. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
predlagatelju finančnega načrta neposrednega uporabnika, ki je v njegovi pristojnosti, Uradu RS za 
meroslovje, da prevzema in plačuje obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu za leto 2018 na namenskih postavkah:

1. 959000 Zavarovanja – sredstva odškodnin dodatno do višine 25.282 EUR
2. 21110 Lastna dejavnost - MIRS, dodatno do višine 15.718 EUR.

                                                                                                      mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                                      generalna sekretarka

        

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Urad RS za meroslovje
- Ministrstvo za finance

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:
- dr. Samo Kopač, direktor Urada RS za meroslovje
- Tatjana Petek Koeveš, sekretarka na Uradu RS za meroslovje
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 finančni perspektivi 2007-2013 je bila v sklopu strukturnih skladov na Uradu RS za meroslovje 
kupljena laboratorijska oprema. Nekaj kosov te opreme je bilo s Pogodbo (C2132-13-000017) o 
brezplačni uporabi predano v uporabo Znanstveno raziskovalnemu središču Koper, kot nosilcu 
nacionalnega etalona. V prostorih uporabnika je dne 22. 10. 2017 v objektu »A« Univerzitetnega 
kampusa Livade zaradi neurja z vdorom vode nastal požar, v katerem je bil med drugim popolnoma 



uničen plinski kromatograf. Urad RS za meroslovje je za ta namen od zavarovalnice prejel 
zavarovalnino v vrednosti 25.281,80 EUR, zato bo Urad RS za meroslovje izvedel postopek javnega 
naročila za nov plinski kromatograf in ga ponovno dal v brezplačno uporabo Znanstveno 
raziskovalnemu središču Koper. Razliko do polne cene plinskega kromatografa pa bo krilo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s sredstvi, ki jih je Vlada RS s Sklepom št. 41012-
21/2018/3 z dne 27. 3. 2018 odredila izvršitev prerazporeditve sredstev splošne proračunske 
rezervacije za pokrivanje nastale škode v objektu »A« Univerzitetnega kampusa Livade, kjer je 
lociran tudi Znanstveno raziskovalno središče Koper. 
Dodatna sredstva v višini 15.718 EUR bo Urad RS za meroslovje namenil pokrivanju stroškov na 
področju lastne dejavnosti, za katere ocenjujemo, da bodo v letu 2018 prekoračili načrtovane pravice
porabe.
Urad RS za meroslovje predlaga, da Vlada RS izda soglasje za prevzemanje in plačevanje 
obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu na omenjenih
namenskih postavkah, in sicer do višine 41.000 EUR.
Obravnavani predlog sodi pod tekoče posle Vlade RS, s katerimi se zagotavlja opravljanje nalog, ki 
so nujne za nemoteno delo Urada RS za meroslovje in meroslovnega sistema kot celote. Brez 
sprejetja obravnavanega predloga na Vladi RS bi bilo ogroženo izvajanje nalog nosilca nacionalnega 
etalona, s čimer bi nastala škoda tudi delu gospodarstva vezanega na to dejavnost. Skladno z 
navedenim predlagamo da Vlada RS sprejme obravnavani predlog.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA

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 DA

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:
Pravice porabe so zagotovljene na 959000 Zavarovanja – sredstva odškodnin in 21110 Lastna 
dejavnost - MIRS.

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 

41.000 / / /

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 

41.000 / / /

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

Urad RS za 
meroslovje

1955-02-0801 
Obnova objektov in 

posodobitev 
opreme

959000
Zavarovanja –

sredstva 
odškodnin

25.282

Urad RS za 
meroslovje

1955-02-0801 
Obnova objektov in 

posodobitev 
opreme

21110 Lastna 
dejavnost -

MIRS
15.718

SKUPAJ: 41.000
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 

Urad RS za 
meroslovje

1955-02-0801 
Obnova objektov in 

posodobitev 
opreme

959000 
Zavarovanja –

sredstva 
odškodnin

25.282

Urad RS za 
meroslovje

1955-02-0801 
Obnova objektov in 

posodobitev 
opreme

21110 Lastna 
dejavnost -

MIRS
15.718

SKUPAJ 41.000
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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                      Zdravko Počivalšek
                                                                                                             minister

      

OBRAZLOŽITEV

V finančni perspektivi 2007-2013 je bila v sklopu strukturnih skladov na Uradu RS za meroslovje 
kupljena oziroma obnovljena laboratorijska oprema. Nekaj kosov te opreme je bilo s Pogodbo 
(C2132-13-000017) o brezplačni uporabi predano v uporabo Znanstveno raziskovalnemu 
središču Koper, kot nosilcu nacionalnega etalona. V prostorih uporabnika je dne 22. 10. 2017 v 
objektu »A« Univerzitetnega kampusa Livade zaradi neurja z vdorom vode nastal požar, v 
katerem je bil med drugim popolnoma uničen plinski kromatograf. Urad RS za meroslovje je za 
ta namen od zavarovalnice prejel zavarovalnino v vrednosti 25.282 EUR, zato bo Urad RS za 
meroslovje izvedel postopek javnega naročila za nov plinski kromatograf in ga ponovno dal v 
brezplačno uporabo Znanstveno raziskovalnemu središču Koper. Razliko do polne cene 
plinskega kromatografa pa bo krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s sredstvi, ki 
jih je Vlada RS s Sklepom št. 41012-21/2018/3 z dne 27. 3. 2018 odredila izvršitev 
prerazporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije za pokrivanje nastale škode v 
objektu »A« Univerzitetnega kampusa Livade, kjer je lociran tudi Znanstveno raziskovalno 
središče Koper. 
Dodatna sredstva v višini  15.718 EUR bo Urad RS za meroslovje namenil pokrivanju stroškov 
na področju lastne dejavnosti, za katere ocenjujemo, da bodo v letu 2018 prekoračili načrtovane 
pravice porabe. 



Urad RS za meroslovje predlaga, da Vlada RS izda soglasje za prevzemanje in plačevanje 
obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu na omenjenih 
namenskih postavkah, in sicer do višine 41.000 EUR.
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