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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 daje soglasje Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
predlagatelju finančnega načrta neposrednega uporabnika, ki je v njegovi pristojnosti, Uradu
Republike Slovenije za intelektualno lastnino, da prevzema in plačuje obveznosti v letu 2018 preko 
načrtovanih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu za leto 2018 na namenski postavki 197710 
EPO mednarodna donacija, in sicer za 10.000 EUR do višine 44.000 EUR.

                                                                                                         Stojan Tramte
                                                                                                      generalni sekretar

        

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
- 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. Vojko Toman, direktor, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 
- Ariana Krizmanić, višja svetovalka, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

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:
Načrtovane pravice porabe na namenski postavki 197710 EPO mednarodna donacija na projektu 
2131-14-0001 »Usklajevanje nalog z mednarodnim sistemom pravic IL« v letu 2018 ne zadostujejo 
za vsa (do konca leta 2018) načrtovana službena potovanja z udeležbo v organih upravljanja EPO
(Evropska patentna organizacija) in za udeležbo na strokovnih seminarjih in delavnicah za stalno 
izobraževanje oz. usposabljanje delavcev urada za delo v mednarodnem sistemu pravic intelektualne 
lastnine (IL). Zato Urad RS za intelektualno lastnino predlaga, da Vlada RS izda soglasje za 
prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem 
proračunu na omenjeni namenski postavki, in sicer za 10.000 EUR do višine 44.000 EUR.

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
 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:    



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 

10.000 / / /

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

/ / / /

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

10.000 / / /

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 
intelektualno 
lastnino

2131-14-0001
Usklajevanje 
nalog z 
mednarodnim 
sistemom pravic IL

197710 EPO 
mednarodna donacija 2.479

SKUPAJ 2.479

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

Pričakovana povračila stroškov službenih 
poti v višini 100 oz. 75 % s strani EPO

Znesek za tekoče leto (t)

7.521
Znesek za t + 1

SKUPAJ                                                         7.521

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:

Finančne posledice za državni proračun bodo nastale največ v višini 25 % oz. 2.500 EUR. Stroške 
udeležbe (letalske vozovnice, dnevnice, drugi prevozni stroški in hotelske namestitve) v organih 
upravljanja EPO, povrne EPO v celoti, medtem ko stroške udeležbe na seminarjih, delavnicah, 
konferencah, usposabljanjih, ipd. povrne v višini 75 %.

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



                                              
PREDLOG

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 daje soglasje Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, predlagatelju 
finančnega načrta neposrednega uporabnika, ki je v njegovi pristojnosti, Uradu Republike Slovenije za 
intelektualno lastnino, da prevzema in plačuje obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic porabe 
v sprejetem finančnem načrtu za leto 2018 na namenski postavki 197710 EPO mednarodna donacija, 
in sicer za 10.000 EUR do višine 44.000 EUR.

                                                                                                         Stojan Tramte
                                                                                                       generalni sekretar

        

                                                                                     

Sklep prejmejo:

– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
– Ministrstvo za finance



OBRAZLOŽITEV

V okviru namenske postavke 197710 EPO mednarodna donacija, ki se nahaja v dinamiki projekta 
2131-14-0001 »Usklajevanje nalog z mednarodnim sistemom pravic IL«, se krijejo stroški za:

- službena potovanja z udeležbo v organih upravljanja EPO (Evropska patentna 
organizacija) z namenom zastopanja Republike Slovenije in njenih interesov v 
mednarodni organizaciji s področja intelektualne lastnine (v nadaljevanju IL),

- službena potovanja z udeležbo na mednarodnih srečanjih, katerih namen je 
usklajevanje in posodabljanje mednarodne zakonodaje in prakse s področja IL, 

- službena potovanja z namenom stalnega izobraževanja in usposabljanja delavcev 
urada za delo v mednarodnem sistemu pravic IL,

- izvajanje aktivnosti iz večletnega Bilateralnega načrta o sodelovanju z EPO v okviru 
projektov za krepitev ozaveščenosti javnosti glede evropskega patentnega sistema in 
evropskih patentov z enotnim učinkom, za nudenje osnovnih informacij malim in 
srednje velikim podjetjem glede zaščite IL, za usposabljanje vseh deležnikov dejavnih 
na področju patentov, za izboljšanje dostopa do patentnih informacij in za vpeljavo 
elektronskih poti pri poslovanju urada s strankami.

EPO povrne stroške udeležbe v organih upravljanja EPO v celoti, medtem ko stroške udeležbe na 
seminarjih in delavnicah EPO ter aktivnosti iz zgoraj omenjenega sporazuma, povrne v višini 75 %.

Glede na to, da načrtovane pravice porabe na namenski postavki 197710 EPO mednarodna donacija
na tem projektu v višini 34.000 EUR ne zadostujejo za vsa (do konca leta 2018) načrtovana službena 
potovanja z udeležbo v organih upravljanja EPO in za udeležbo na strokovnih seminarjih in delavnicah 
za stalno izobraževanje oz. usposabljanje delavcev urada za delo v mednarodnem sistemu pravic IL, 
Urad RS za intelektualno lastnino predlaga, da Vlada RS izda soglasje za prevzemanje in plačevanje 
obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu na namenski postavki
197710 EPO mednarodna donacija, in sicer za 10.000 EUR do višine 44.000 EUR.

Sprejeti proračun za leto 2018 v finančnem načrtu Urada RS za intelektualno lastnino na namenski 
postavki 197710 EPO mednarodna donacija znaša 34.000 EUR, veljavni proračun pa 36.479 EUR. 
Slednji se bo do konca leta 2018 povečal še za najmanj 7.521 EUR iz naslova pričakovanih prejetih 
povračil s strani EPO.
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