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ZADEVA: Prerazporeditev in razporeditev pravic porabe ter sredstva proračunske rezerve –
predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Je v prilogi.
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:
mag. Irena Drmaž, generalna direktorica
Mojca Voljč, p.p. vodja Sektorja za proračun (pooblastilo ministra za finance št. 112-478/2004/72 z 
dne 7.6.2019)
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:
Predlagajo se prerazporeditve in razporeditve v skladu z 42. čl. ZJF, 69. in 28. čl. ZIPRS2122 kot 
izhaja iz priloge k sklepu. Zagotavljajo se tudi sredstva v skladu z 48. členom ZJF iz sklada 
proračunske rezerve.
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 ma la  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
razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 
organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Sredstva so zagotovljena v okviru finančnega načrta PU-ja in v splošni proračunski rezervaciji ter na 



skladu proračunske rezerve.
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 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
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

SKUPAJ

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 Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
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.



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:

Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
pristojnosti občin,
delovanje občin,
financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
v celoti,
večinoma,
delno,
niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
nevladne organizacije, 
predstavniki zainteresirane javnosti,
predstavniki strokovne javnosti.
.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
v celoti,
večinoma,
delno,
niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Kristina Šteblaj
državna sekretarka
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PREDLOG

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 
in 55/17), 42. in 48. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – Odl. US), 69. in 28. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), 84. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 –
ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP), 130. člena Zakon o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 
175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) ter 26. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list 
RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne … pod točko …. sprejela naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se prerazporedijo in razporedijo pravice porabe v 
proračunu države za leto 2021, kot izhaja iz Priloge tega sklepa.

2. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
zagotovijo pravice porabe iz sredstev proračunske rezerve za pokritje obveznosti po 130. 
členu ZIUOPDVE v višini 1.166.798,79 evrov in za pokritje obveznosti po 84. členu ZIUOOPE 
v višini 496.496,11 evrov.

3. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti zagotovijo pravice porabe iz sredstev proračunske rezerve za pokritje 
obveznosti po 26. členu ZIUZEOP v višini 43.855.843,45 evrov.

Mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga: 
- Prerazporeditev in razporeditev pravic porabe

Prejmejo:
- Ministrstvo za finance
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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OBRAZLOŽITEV

P1600-2021-0046 
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na 
Ministrstvo za javno upravo v skupni višini 372.000,00 EUR v zvezi s predsedovanjem Svetu 
Evropske unije za stroške iz naslova usposabljanja in povečanega obsega dela.
Razporedi se sredstva splošne proračunske rezervacije za izvajanje programa usposabljanja za 
potrebe PSEU višini 300.000,00 EUR ter v višini 72.000,00 EUR za delitev delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela na PSEU.

P1600-2021-0053 
Razporeditev sredstev za zagotovitev pravic porabe proračunskim uporabnikom v skladu s 
123. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-
19 (v nadaljevanju ZIUOPDVE) v višini 47.067.514,64 EUR.
Na podlagi 123. člena ZIUOPDVE se sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 
39. člena KPJS delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v proračunu RS. Pristojni resor oziroma 
občina ustrezne podatke za financiranje navedenega dodatka za svoje zaposlene (neposredni 
uporabnik) in ločeno za upravičence pri posrednih uporabnikih (javni zavodi, skladi in agencije), ki 
glede na ustanoviteljstvo spadajo v njihovo pristojnost, posredujejo Ministrstvu za finance. Višina 
razporeditev je predlagana na podlagi podatkov oz. zahtevka posameznega uporabnika in se 
nanašajo na oktober, november in december 2020.

P1600-2021-0054
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe iz PP 211013 Rezerva za 
obvladovanje posledic COVID-19 v višini 68.000,00 EUR na Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, za zagotovitev sredstev na podlagi 36. člena ZIUPDV.
Z razporeditvijo v višini 68.000,00 EUR na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti se zagotavljajo pravice porabe za izplačilo plač 31 dodatno zaposlenih na ZRSZ za mesec 
februar, z valuto izplačila 5. 3. 2021.

P1600-2021-0055
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe iz PP 211013 Rezerva za 
obvladovanje posledic COVID-19 v višini 2.071.532,30 EUR na Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, za zagotovitev sredstev na podlagi 123. člena ZIUOPDVE.
Z razporeditvijo v višini 2.071.532,30 EUR na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti se zagotavljajo pravice porabe za izplačilo dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor, 52 zasebnim izvajalcem socialnega varstva, ki dejavnost 
opravljajo v okviru mreže javne službe, in so januarja izstavili zahtevke za izplačilo dodatkov v obdobju 
od 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020, z valuto izplačila 26. 2. 2021.

P1600-2021-0056
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe iz PP 211013 Rezerva za 
obvladovanje posledic COVID-19 v višini 499.785,56 EUR na Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, za zagotovitev sredstev na podlagi 97. člena ZIUPOPDVE.
Z razporeditvijo v višini 499.785,56 EUR na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti se zagotavljajo pravice porabe za izplačilo začasnega denarnega nadomestila 910 
brezposelnim osebam, in so januarja izstavili zahtevke za izplačilo dodatkov v obdobju od oktobra 
2020 do februarja 2021, z valuto izplačila 4. 3. 2021.

P1600-2021-0057
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe znotraj svojega finančnega načrta 
iz PP 211013 Rezerva za obvladovanje posledic COVID-19 v skupni višini 397,61 EUR za 
zagotovitev sredstev na podlagi 38. člena ZIUZEOP.
Z razporeditvijo v skupni višini 397,61 EUR se zagotavljajo pravice porabe za vračila preplačil trem 
pravnim subjektom - zavezancem na podlagi odločbe po 99. člena ZIUZEOP, ki jo izda FURS in so 
obveznost 24. in 29. 12. 2020 poravnali v višjem znesku, kot jim je bilo naloženo z odločbo. 

P1600-2021-0058
Ministrstvo za finance predlaga prerazporeditev pravic porabe na Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo za namen izvajanja in financiranja kreditov za mikro, mala in srednje 
velika podjetja, za zagotavljanje likvidnosti MSP, ki jih bo izvajal Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo v višini 87.030.000,00 EUR.
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S krediti bo zagotovljeno hitro in ugodno financiranje za omilitev in odpravo posledic epidemije 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in s tem povezane gospodarske krize, ki je močno vplivala na 
slovenska podjetja, predvsem MSP. S krediti bo predvideno podprtih, ob prvi uporabi sredstev, 875 
projektov MSP. MGRT potrebuje pravice porabe v začetku marca, da lahko izvede javni razpis.

P1600-2021-0061
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na 
Ministrstvo za pravosodje v skupni višini 8.088,54 EUR za potrebe dodatnih sredstev za 
izplačila povečanega obsega dela na projektu PSEU21.
Sredstva bodo namenjena javnim uslužbencem zaradi povečanega obsega dela iz naslova priprav na 
predsedovanje, tako z vsebinskega, organizacijskega in podpornega vidika.

P1600-2021-0062
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev iz rezerve za sredstva PSEU na 
Ministrstvo za zunanje zadeve v skupni višini 780.500,00 EUR. Ministrstvo za zunanje zadeve 
potrebuje dodatna sredstva za dogodke DKP in SPBR.
MZZ ob pripravi sprememb proračuna za leto 2021 ni načrtovalo pravic porabe za dogodke DKP in 
SPBR, saj v tistem trenutku še ni razpolagalo s seznamom dogodkov, na osnovi katerega bi lahko 
opredelili višino potrebnih sredstev (dogodki DKP v višini 380.500,00 EUR ter dogodki SPBR v višini 
400.000,00 EUR).

P1211-2021-0023
Državni zbor predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 2.287,66 EUR znotraj svojega 
finančnega načrta zaradi zagotavljanja ustrezne višine pravic porabe za namen strokovne 
pomoči poslancem.
Pravice porabe se prerazporejajo iz proračunske postavke 211202 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE -
COVID-19, na proračunsko postavko 1175 Strokovna pomoč poslancem, razvrščeno v podprogram 
010103 Dejavnost državnega zbora. Prerazporeditev se predlaga zaradi zagotavljanja ustrezne višine 
pravic porabe za namen strokovne pomoči poslancev. Ob pripravi predloga finančnega načrta 
Državnega zbora za posamezno leto ni moč predvideti, koliko sredstev za dodatno strokovno pomoč 
poslanskim skupinam bo ob koncu proračunskega leta ostalo neporabljeno. Pravice porabe sredstev
se namreč določijo mesečno v enaki višini, potreba po strokovni pomoči pa se med letom in tudi v 
obdobju celotnega mandata spreminja. Pri znesku 2.287,66 EUR gre za sredstva, ki so bila v letu 
2020 izplačana iz postavke PP 1175 za namen zalaganja sredstev za izplačilo COVID dodatkov iz 11. 
točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki so bili vrnjeni v finančni načrt 
Državnega zbora šele v letu 2021 (skladno s 123. člena ZIUOPDVE se sredstva za dodatke zagotovijo 
v proračunu RS). Prerazporeditve oz. preknjižbe sredstev na PP 1175 tako v letu 2020 ni bilo moč
realizirati, posledično prav tako ne kasnejšega prenosa sredstev v finančni načrt Državnega zbora za
2021, kar pa je zdaj možno skladno s tretjim odstavkom 14. člena in 5. členom Zakona o Državnem 
zboru (Uradni list RS, št. 66/19 z dne 5. 11. 2019). 

P1312-2021-0005 
Računsko sodišče v okviru svojega finančnega načrta prerazporeja pravice porabe v višini 
2.000,00 EUR.
Sredstva se namenijo za nakup razkužil in zaščitnih mask zaradi epidemije COVID-19.

P1900-2021-0010 
Ministrstvo za obrambo predlaga prerazporeditev pravice porabe v višini 184.167,98 EUR 
znotraj finančnega načrta PU 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje. 
Prerazporeditev se predlaga za potrebe projekta Zmogljivost analiziranja naravnih nesreč SMAZIR.
Sredstva se prerazporejajo zaradi ne realizacije javnega naročila MORS 227/2020 - JNMV Sistem 
brezpilotnih zrakoplovov, programska oprema in strojna računalniška oprema, sklop 1. Postopek 
oddaje JN izbranemu ponudniku je bil zaradi vloženega zahtevka za revizijo s strani neizbranega 
ponudnika dne 26. 10. 2020 zadržan do odločitve Državne revizijske komisije o neutemeljenosti 
zahtevka št. 018-184/2020-8 z dne 15. 12. 2020. Pogodba z izbranim ponudnikom, iz katere izhajajo 
finančne obveznosti tako ni bila sklenjena v 2020 in bo sklenjena v letu 2021. Sredstva se 
prerazporejajo v okviru PU 1912 – Uprava RS za zaščito in reševanje za potrebe projekta NRP 1912-
20-0003 Adaptacija modula za prečrpavanje vode HCP na PP 170233 Projekti EU CZ-slovenska 
udeležba, konto 4201. Sredstva se prerazporejajo zaradi podaljšanja roka dobave iz leta 2020 za 
specialna vozila z nadgradnjo za potrebe posredovanj intervencijske enote HCP in za tovorna vozila z 
nadgradnjo za potrebe CZ.
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P2133-2021-0006 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Tržni inšpektorat RS) predlaga 
prerazporeditev sredstev v finančni načrt Ministrstva za javno upravo v višini 53.520,00 EUR.
Na podlagi Sporazuma o trajni premestitvi kadrovskega načrta in prenosu finančnih sredstev za eno 
delovno mesto iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ministrstvo za javno upravo z dne 
18.11.2020, se predlaga prerazporeditev sredstev iz finančnega načrta Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (Tržni inšpektorat RS) v finančni načrt Ministrstva za javno upravo v višini 
53.520,00 EUR. 

P3330-2021-0101
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru 
svojega finančnega načrta in sicer na novo proračunsko postavko 211125 Sofinanciranje iz TP 
ELENA v višini 200.000,00 EUR.
S predlagano prerazporeditvijo pravic porabe se bodo zagotovila sredstva za namene sofinanciranja
priprave ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in 
širšega javnega sektorja, za katero je Ministrstvo za infrastrukturo pri Evropski investicijski banki s 
prijavo projekta »Government deep energy renovation« pridobilo nepovratna sredstva. Na podlagi 
povabila Ministrstva za infrastrukturo so bile podane 4 prijave zavodov, katerih ustanoviteljica je 
Republika Slovenija.

P3330-2021-0122
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru 
svojega finančnega načrta v skupni višini 756.395,00 EUR. 
S predlagano prerazporeditvijo se bodo zagotovila manjkajoča sredstva na področju izobraževanja 
odraslih. 1.1.2021 je začel veljati Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne 
službe na področju izobraževanja  odraslih (Uradni list RS, št. 180/20 z dne 4.12.2020), ki uvaja javno 
službo. Ta predstavlja novost na področju izobraževanja odraslih in pomeni zagotovitev stabilnega
izvajanja in financiranja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.
S prerazporeditvijo v višini 15.000,00 EUR se Slovenskemu šolskemu muzeju (v nadaljevanju: muzej) 
zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje in pokrivanje obveznosti iz naslova tekočega poslovanja 
in obratovanja.

P3330-2021-0123
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru 
svojega finančnega načrta v skupni višini 532.098,06 EUR. 
S predlagano prerazporeditvijo pravic porabe se bodo zagotovila sredstva za pokritje obveznosti na 
podlagi 132. člena ZIUOPDVE ki določa, da učencem in dijakom lokalna skupnost, v kateri imajo 
stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, organizira brezplačni topli obrok za dneve, ko v 
skladu s sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport, izdanim na podlagi 104. člena 
ZZUOOP, poteka izobraževanje na daljavo. Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni 
štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma kosila ne 
presega 382,82 eura (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. dohodkovni razred državne 
štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

P4230-2021-0002 Okrajno sodišče v Ljubljani predlaga prerazporeditev sredstev znotraj 
svojega finančnega načrta v višini 10.000,00 EUR za plačilo prevzetih obveznosti za obvladanje 
epidemije COVID-19.
Sredstva se prerazporejajo z namenom ločenega evidentiranja stroškov oz. preknjižb računov 
povezanih s financiranjem epidemije.

MIZŠ – zagotavljanje pravic porabe iz sklada proračunske rezerve
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se zagotovijo pravice porabe za pokritje 
obveznosti po 130. členu ZIUOPDVE v višini 1.166.798,79 EUR, za pokritje obveznosti po 84. 
členu ZIUOOPE v višini 496.496,11 EUR.
130. člen ZIUOPDVE določa, da se študentskim domovom na podlagi prejetih zahtevkov krijejo stroški 
iz proračuna RS in sicer za obdobje od 26.10.2020 do 31.12.2020. Prav tako se na podlagi 4. 
odstavka 84. čl. ZIUOOPE dijaškim domovom, za mesec december 2020 krijejo stroški tekočega 
delovanja, zmanjšani za prejeta javna sredstva in sredstva, pridobljena iz naslova interventnih 
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ukrepov. Za izplačilo tovrstnih stroškov se bodo zagotovile pravice porabe v skupni višini 1.663.294,90
EUR.

MDDSZ – zagotavljanje pravic porabe iz sklada proračunske rezerve
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zagotovijo pravice porabe 
za pokritje obveznosti po 26. čl. ZIUZEOP v višini 43.855.843,45 EUR.
Pravice porabe se zagotavljajo za 26. člen ZIUZEOP, ki določa, da ima delavec v času začasnega 
čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, pravico do nadomestila plače v višini, 
kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja 
dela iz poslovnega razloga. Z izplačilom v višini 43.855.843,45 EUR se bodo zagotovile pravice 
porabe za povrnitev nadomestila plač 12.751 delodajalcem za 56.498 zaposlenih za januar 2021, z 
valuto izplačila 10. 3. 2021.
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