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Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Pooblastilo za podpis Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino

                  Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023 –

                  predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:

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) in 
drugega odstavka 37. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije( Uradni list RS št. 43/01 in nasl.)  je 
Vlada Republike Slovenije na …… seji dne ……. sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije za podpis Dogovora o izvajanju programov in nalog po Zakonu o 
glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023 pooblašča ministra za javno 
upravo, g. Boštjana Koritnika. 

                                                                                              mag. Janja Garvas Hočevar
                                      v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za finance 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvu za infrastrukturo
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za notranje zadeve
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za pravosodje
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za kulturo
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo



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. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo, MJU

- Samira Ališič Kovač, sekretarka, Služba za lokalno samoupravo, MJU
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
ne
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/ 
5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada Republike Slovenije je na 47. redni seji dne 7. 1. 2021, s sklepom št 03100-4/2020/4 z dne 7. 1. 
2021, potrdila besedilo Dogovora o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike 
Slovenije za obdobje 2020 – 2023 (v nadaljevanju: Dogovor) ter odločila, da posamezna ministrstva o 
izvajanju programov in nalog enkrat letno, do 30. junija, poročajo Ministrstvu za javno upravo. Glede na 
odločitev vlade, da bo Ministrstvo za javno upravo tudi v prihodnje koordiniralo vodenje pogovorov z MOL 
in koordinacijo ministrstev pri realizaciji vsebin iz dogovora je predsednik vlade za podpis Dogovora  
predlagal ministra za javno upravo.   

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

DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

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:     DA

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1



II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za tekoče leto (t)

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t)

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: /
Izvajanje sklepov vlade ne bo imelo finančnih posledic za državni proračun.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega predpisa vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA

Predpis je bil poslan v mnenje:
Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
Združenju občin Slovenije ZOS: NE
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gre za gradivo označeno s stopnjo tajnosti. 

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

   /

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                            Boštjan Koritnik
                                                                                          MINISTER

Priloga:

Dogovor o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za 

obdobje 2020 – 2023 s Seznamom programov in nalog, ki je sestavni del dogovora.



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) in 
drugega odstavka 37. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS št. 43/01 in nasl.)  je 
Vlada Republike Slovenije na …… seji dne ……. sprejela naslednji 

                                                                          SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije za podpis Dogovora o izvajanju programov in nalog po Zakonu o 
glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023 pooblašča ministra za javno 
upravo, g. Boštjana Koritnika. 

                                                                                            mag. Janja Garvas Hočevar  
                                                                                           v.d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za finance 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvu za infrastrukturo
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za notranje zadeve
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za pravosodje
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za kulturo
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo



OBRAZLOŽITEV:

Vlada Republike Slovenije je na 47. redni seji dne 7. 1. 2021,  s sklepom št 03100-4/2020/4 z dne 7. 1. 
2021, potrdila besedilo Dogovora o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike 
Slovenije za obdobje 2020 – 2023 (v nadaljevanju: Dogovor) ter odločila, da posamezna ministrstva o 
izvajanju programov in nalog enkrat letno, do 30. junija, poročajo Ministrstvu za javno upravo. Glede na 
odločitev vlade, da bo Ministrstvo za javno upravo tudi v prihodnje koordiniralo vodenje pogovorov z 
MOL in koordinacijo ministrstev pri realizaciji vsebin iz dogovora, je predsednik vlade za podpis 
Dogovora predlagal ministra za javno upravo.   

PRILOGA: 
- Dogovor o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za 

obdobje 2020 – 2023 s Seznamom programov in nalog, ki je sestavni del dogovora.

Minister za javno upravo, Boštjan Koritnik, po pooblastilu Vlade Republike Slovenije, sprejetim na ….seji 
dne…….. in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković (v nadaljnjem besedilu: podpisnika 
dogovora) na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17; v nadaljnjem besedilu: ZGMRS) skleneta naslednji

DOGOVOR
O IZVAJANJU PROGRAMOV IN NALOG PO ZGMRS ZA OBDOBJE 2020 – 2023

I

Podpisnika dogovora ugotavljata, da so se uspešno končala pogajanja o opredelitvi nalog Mestne 
občine Ljubljana in državnih organov pri izvajanju programov in nalog po ZGMRS v letih 2020, 2021, 
2022 in 2023. 

Podpisnika dogovora izražata namero Vlade Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana, da bosta 
uresničevali dogovorjene programe in naloge po ZGMRS v skladu s pristojnostmi posameznih organov 
in v okvirih načrtovanih proračunskih sredstev, skladno z zakonom in drugimi predpisi. 

II

Dogovorjeni programi in naloge iz prejšnje točke so določeni v Seznamu programov in nalog, ki je 
sestavni del tega dogovora. 

III

Finančne obveznosti nosi vsaka stran v skladu s svojimi pristojnostmi, dogovor služi kot časovna in 
vsebinska uskladitev za obe strani pomembnih programov in nalog. 

Podpisnika ugotavljata, da imajo nosilci posameznih programov in nalog določen terminski plan izvedbe, 
ocenjene finančne in premoženjske posledice, določene vire in pogoje financiranja, kar je razvidno iz 
Seznama programov in nalog, ki je sestavni del tega dogovora.



IV

Podpisnika se zavezujeta, da bo vsebina tega dogovora v skladu z zakonom upoštevana pri pripravi 
proračunskih aktov Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana, da si bosta medsebojno 
izmenjevala vse potrebne informacije in dokumente, da se bosta o izvedenih aktivnostih medsebojno 
obveščala vsako koledarsko leto najkasneje do 30. junija. 

V

Vsak od podpisnikov dogovora lahko predlaga spremembo oziroma dopolnitev tega dogovora. 

Dogovor se lahko spremeni ali dopolni enkrat letno, pri tem pa se upoštevajo časovni okviri priprave 
proračunskih aktov Republike Slovenije in proračuna Mestne občine Ljubljana. 

VI

Morebitne spore podpisnika dogovora rešujeta sporazumno. 

VII

Ta dogovor začne veljati z dnem, ko ga podpišeta oba podpisnika. 

Vsak podpisnik prejme en izvod dogovora.

Ljubljana, dne __. __. 2021

Številka:_________________             Številka: __________________

       
        Ministrstvo za javno upravo

           
            Mestna občina Ljubljana

              Boštjan KORITNIK                                                                                         Zoran JANKOVIĆ
                         Minister
Po pooblastilu Vlade Republike Slovenije                                                             Župan
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