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

ZADEVA: Prerazporeditev in razporeditev pravic porabe – 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, 67.a in 28. čl. ZIPRS2021 ter 3. 
točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41003-2/2020/1 z dne 13. 3. 2020, spremenjenega s 
Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 41003-2/2020/5 z dne 14. 5. 2020 kot izhaja iz priloge k 
sklepu.
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 finančnih načrtov PU-jev in v splošni proračunski rezervaciji.



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. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZfisP in 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18, v nadaljevanju: ZJF), 67.a in 28. 
člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 
75/19 in 61/20 – ZDLGPE, v nadaljevanju: ZIPRS2021) ter 3. točke Sklepa Vlade Republike 
Slovenije št. 41003-2/2020/1 z dne 13. 3. 2020, spremenjenega s Sklepom Vlade Republike 
Slovenije št. 41003-2/2020/5 z dne 14. 5. 2020, je Vlada Republike Slovenije na seji ... dne ... pod 
točko … sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se prerazporedijo pravice porabe v proračunu države za leto 
2020, kot izhaja iz Priloge tega sklepa.

Dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Priloga: 
- Prerazporeditev pravic porabe

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

P1600-2020-0115
Razporeditev splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe uporabniku v 
skladu z 71. členom ZIUZEOP - za koncesionarje pri MDDSZ:
Na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) se sredstva za dodatek na podlagi 11. točke 39. 
člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v skupni višini 2.309.491,95 EUR zagotovijo v 
proračunu Republike Slovenije tudi zasebnim izvajalcem socialnega varstva, ki dejavnost opravljajo v 
okviru mreže javne službe.  
Glede dodatka na podlagi KPJS (za rizične razmere) so predstojniki glede izplačila tega dodatka 
dolžni upoštevati razlago Komisije za razlago KPJS.
Za realizacijo zagotovitve sredstev za ta dodatek se predlaga razporeditev pravic porabe na 
proračunsko postavko 200408 – Dodatki po 71. člen ZIUZEOP – koncesionarji – COVID-19, ki je za ta 
namen odprta pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Višina razporeditev 
je predlagana na podlagi podatkov oziroma zahtevkov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.
Skladno z veljavno zakonodajo se za zagotovitev sredstev po 71. členu ZIUZEOP predlaga 
razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije iz naslova dodatnega zadolževanja – COVID-
19 na postavko proračunskega uporabnika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.

P1600-2020-0116
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe v višini 1.600.000,00 EUR iz 
proračunske postavke 7608 Tekoča proračunska rezerva, ukrep 1611-11-0032, konto 4090 
Splošna proračunska rezervacija na PU 6224 Upravna enota Ljubljana na proračunsko 
postavko 2711 Materialni stroški, ukrep 3130-20-0001, konto 4027 iz naslova zagotovitve 
sredstev v pravdni zadevi sodne poravnave med Republiko Slovenijo in Marijo Žagar in 
ostalimi.
V zvezi s pravdno zadevo sodna poravnava med Republiko Slovenijo in Marijo Žagar, Besnica 23, 
Ljubljana in ostalimi je Vlada Republike Slovenije dne 3. 3. 2020 na predlog Ministrstva za finance 
sprejela sklep št. 41012-8/2020/3 (2. točka), da se skladno 42. členom Zakona o javnih financah izvrši 
razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije z ukrepa št. 1611-11-0032 s postavke 7608 -
Tekoča proračunska rezerva in konta 4090 Splošna proračunska rezervacija na ukrep št. 3130-20-
0001 na postavko 2711 - Materialni stroški in konto 4027 - Kazni in odškodnine, uporabnik 6224 
Upravna enota Ljubljana, v višini 1.600.000,00 EUR. S tem so bila zagotovljena finančna sredstva za 
sklenitev in izvršitev predmetne sodne poravnave.
Ker pa je bila dne 12. 3. 2020 z Odredbo ministra za zdravje na območju Republike Slovenije 
razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in je Vlada Republike Slovenije dne 
13. 3. 2020 sprejela sklep št. 41003-2/2020/1, ki je v 4. točki določal proporcionalno 30% znižanje 
pravic porabe sprejetega proračuna vsem neposrednim proračunskim uporabnikom, je na osnovi 
slednjega nato Vlada Republike Slovenije dne 18. 3. 2020 sprejela sklep št. 41012-15/2020/2 (1032. 
točka), da se izvrši prerazporeditev pravic porabe z ukrepa št. 3130-20-0001 s postavke 2711 -
Materialni stroški in konta 4027 - Kazni in odškodnine, uporabnik 6224 Upravna enota Ljubljana, na 
ukrep št. 1611-11-0032 na postavko 7608 - Tekoča proračunska rezerva in konto 4090 Splošna 
proračunska rezervacija, uporabnik 1611 Ministrstvo za finance v višini 1.600.000,00 EUR. Že 
zagotovljena finančna sredstva za sklenitev sodne poravnave so bila na ta način prerazporejena v 
proračunsko rezervo.
Dne 16.7.2020 je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani sodna poravnava med Republiko Slovenijo in 
tožečo stranko Marijo Žagar, Besnica 23, Ljubljana in ostalimi tožniki pravnomočno sklenjena. 
Obveznost v višini 1.600.000,00 EUR mora biti poravnana v roku 30 dni od sklenitve sodne 
poravnave. Ker Upravna enota Ljubljana zaradi zgoraj navedenega proporcionalnega 30 % znižanja 
pravic porabe nima prostih sredstev za izplačilo sodne poravnave, je potrebno sredstva ponovno 
zagotoviti z razporeditvijo iz splošne proračunske rezerve.

P1600-2020-0117
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe na Ministrstvo za infrastrukturo v 
višini 1.236.754,56 EUR iz PP 7608 Tekoča proračunska rezerva na PP 287010 Odškodnine zaradi 
sodnih postopkov z namenom pokritja obveznosti (plačila sodbe) v gospodarskem sporu tožeče 
stranke Mestne Občine Koper zoper toženo stranko Republiko Slovenijo v zadevi odškodnine za 
razlastitev zemljišča – gradnja cestne navezave Luke Koper na avtocestno omrežje.
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P1600-2020-0118
Ministrstvo za finance predlaga, da se sredstva za izplačilo finančnega nadomestila zaradi 
izpada dohodka v proizvodnji vina zagotovijo z razporeditvijo pravic porabe iz splošne 
proračunske rezervacije PP 200100 – Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja - COVID-19 v 
skladu z dejansko odobrenimi zahtevki s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja v skupni višini 21.727,98  EUR. Z razporeditvijo pravic porabe se bodo zagotovila 
sredstva za drugi del izplačil proizvajalcem vina.
V skladu s 74. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) in hkrati določila, da se sredstva za izvajanje tega 
odloka zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije. V skladu s tem Odlokom se nosilcem 
kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vina in imajo zaradi posledic epidemije izpad 
dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje, dodeli 
finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina.

P1600-2020-0120
Razporeditev splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe MZ v skladu z 56. 
členom ZIUZEOP - povračila nadomestil obveznega zdravstvenega zavarovanja:
Na podlagi 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljevanju: ZIUZEOP) 
se ureja povračilo nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije iz proračuna Republike Slovenije.
Pravice porabe se bodo razporedile iz proračunske postavke 200100 Sredstva iz naslova dodatnega 
zadolževanja – COVID-19, konto 4090, z ukrepa 1611-20-0018 pri Ministrstvu za finance v finančni 
načrt Ministrstva za zdravje na proračunsko postavko 200278 Povračila nadomestil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja 56. čl. ZIUZEOP - COVID-19, na ukrep 2711-20-0011 Povračila 
nadomestil obveznega zdravstvenega zavarovanja - COVID-19 v višini 1.672.410,42 EUR.

P1600-2020-0121
Razporeditev splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe MIZŠ  za 
obveznosti v skladu z 94. in 42. čl ZIUZEOP ter 77. čl. ZIUOOPE v skupni višini 3.826.466,04 
EUR.
Pravice porabe se bodo razporedile v finančni načrt MIZŠ na proračunske postavke 200086 -
Pokrivanje izpada prihodka za javne vrtce - 94. čl. ZIUZEOP - COVID-19, 200087 - Pokrivanje izpada 
prihodka za zasebne vrtce - 42. čl. ZIUZEOP - COVID-19 in 200297 - Pokrivanje izpada plačil staršev 
za vrtce - 77. čl. ZIUOOPE - COVID-19, konto 4119.
V 42. členu ZIUZEOP je določeno, da ne glede na določbo 34. in 36. člena Zakona o vrtcih  zasebnim 
vrtcem v času epidemije pripadajo sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini 85�% za 
posameznega otroka, pri čemer je osnova za izračun obveznosti cena istovrstnega programa javnega 
vrtca na območju občine, s katero ima zasebni vrtec sklenjeno pogodbo o financiranju.  
Hkrati je v 94. členu ZIUEZOP določeno, da državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in 
posredni uporabniki proračuna, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh 
uporabnikom ne zaračunajo, vsi stroški tekočega delovanja, zmanjšani za prejeta javna sredstva in 
sredstva pridobljena iz naslova ukrepov, določenih v ZIUZEOP, pa se krijejo iz proračuna Republike 
Slovenije. 
Na podlagi navedenega Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe v skupni višini 
1.760.276,21 EUR iz proračunske postavke 200100 – Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja –
COVID-19 na proračunski postavki 200086 Pokrivanje izpada prihodka za javne vrtce - 94. čl. 
ZIUZEOP - COVID-19 in 200087 Pokrivanje izpada prihodka za zasebne vrtce - 42. čl. ZIUZEOP -
COVID-19 pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).
V 77. členu ZIUOOPE je določeno, da so starši, katerih otroci od 18. maja 2020 do 30. junija 2020, ne 
obiskujejo vrtca, za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila za vrtec. Višino znižanega plačila 
staršev za vrtec, ki jim je določena v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo, krije 
proračun Republike Slovenije. Zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu s 34. členom Zakona o vrtcih so 
upravičeni do kritja znižanega plačila staršev za vrtec iz proračuna Republike Slovenije v višini plačila, 
ki bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v istovrstni program vrtca, ki izvaja javno službo na 
območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali njegova enota sedež.

Na podlagi navedenega Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe v skupni višini 
2.066.189,83 EUR iz proračunske postavke 200100 – Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja –
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COVID-19 na proračunski postavki 200297 - Pokrivanje izpada plačil staršev za vrtce - 77. čl. 
ZIUOOPE - COVID-19 pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

P1600-2020-0122, P1600-2020-0123, P1600-2020-0124
Razporeditev splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe uporabniku v 
skladu z 71. členom ZIUZEOP – za koncesionarje pri MZ.
Na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) se sredstva za dodatek na podlagi 11. točke 39. 
člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v skupni višini 2.167.744,01 EUR (3 zahtevki MZ) 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije tudi zasebnim izvajalcem zdravstvenega varstva, ki 
dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.
Glede dodatka na podlagi KPJS (za rizične razmere) so predstojniki glede izplačila tega dodatka 
dolžni upoštevati razlago Komisije za razlago KPJS.
Za realizacijo zagotovitve sredstev za ta dodatek se predlaga razporeditev pravic porabe na 
proračunsko postavko 200403 – Dodatki 71. člen ZIUZEOP – koncesionarji – COVID-19, ki je za ta 
namen odprta pri Ministrstvu za zdravje. Višina razporeditev je predlagana na podlagi podatkov 
oziroma zahtevkov Ministrstva za zdravje.
Skladno z veljavno zakonodajo se za zagotovitev sredstev po 71. členu ZIUZEOP predlaga 
razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije iz naslova dodatnega zadolževanja – COVID-
19 na postavko proračunskega uporabnika Ministrstva za zdravje.

P1600-2020-0125
Dodatki po 71. čl. ZIUZEOP v višini 7.350.764,64 EUR.
RAZPOREDITVE SREDSTEV splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe 
različnim uporabnikom v skladu 71. členom ZIUZEOP.
Na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) se sredstva za dodatke na podlagi 11. točke 39. 
člena Kolektivne pogodbe za javni sektor kot tudi za dodatke na podlagi prvega odstavka 71. člena 
ZIUZEOP v skupni višini 7.350.764,64 EUR zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 
Na podlagi šestega odstavka 71. člena ZIUZEOP je Vlada RS s sklepom št. 10007-46/2020/5 z dne 
22. 4. 2020, št. 10007-52/2020/2 z dne 11. 6. 2020 in št. 10007-52/2020/7 z dne 24. 6. 2020 določila 
obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (torej 
dodatek po zakonu), razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za 
razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom. Torej najvišji znesek, ki ga lahko za 
izplačilo tega dodatka porabijo proračunski uporabniki.
Glede dodatka na podlagi KPJS (za rizične razmere) ni vnaprej določenega najvišjega obsega 
sredstev, so pa proračunski uporabniki glede izplačila tega dodatka dolžni upoštevati razlago Komisije 
za razlago KPJS.
Za realizacijo zagotovitve sredstev za navedena dodatka se predlaga razporeditev pravic porabe na 
posebne postavke, ki so za ta namen odprte pri proračunskih uporabnikih. Višina razporeditev je 
predlagana na podlagi podatkov oziroma zahtevka posameznega uporabnika za ta namen. 
Skladno z veljavno zakonodajo se za zagotovitev sredstev po 71. členu ZIUZEOP predlaga 
razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije iz naslova dodatnega zadolževanja -
COVID-19 na postavke proračunskih uporabnikov.

P2551-2020-0152 
Agencija RS za okolje predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega načrta v 
višini 104.000,00 EUR.
Sredstva bodo namenjena za stroške dela, ki izhajajo predvsem iz naslova izplačanih odpravnin ter 
zaradi začasno premeščenih javnih uslužbencev iz drugih ministrstev zaradi zmanjšanja zaostankov 
pri določenih nalogah. Sredstva se prerazporejajo iz PP 153292 Kakovost zraka – monitoring v višini 
10.000,00 EUR, saj zaradi izredne situacije povezane z epidemijo COVID-19 ne bodo izvedene vse 
naloge opazovanj in vzorčenja. Sredstva na PP 153294 Umerjanje meteoroloških in hidroloških 
instrumentov ter zagotavljanje kakovosti meritev v višini 30.000,00 EUR ne bodo v celoti porabljena. V 
letu 2020 ne bo izvedena nabava strežnika, zato ostajajo prosta sredstva v višini 15.000,00 EUR tudi 
na PP 153297  Meteorološka zaščita letalskega prometa. Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih 
spremembah in kakovostjo zraka za namen izvajanja nalog monitoringa/poročanja o ponorih in
emisijah toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva ter izdelave emisijskih 
evidenc toplogrednih plinov in onesnaževalcev zraka v sektorju kmetijstvo tudi zaradi izredne situacije 
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COVID-a letos ne bodo realizirane kot je bilo planirano, zato ostajajo prosta sredstva tudi na PP 
153312 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah in kakovostjo zraka v višini 30.000,00 
EUR.  Zaradi neizvedenih nalog vzorčenja tal ostajajo še proste pravice porabe na PP 200031 
Kakovost tal – monitoring v višini 19.000,00 EUR. 

P2700-2020-0013
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev pravic porabe znotraj svojega finančnega 
načrta v višini 56.682,59 EUR.
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev pravic porabe znotraj svojega finančnega načrta v 
višini 56.682,59 EUR za plače in ostale prejemke iz delovnega razmerja začasno premeščenih 
uslužbencev Urada RS za kemikalije, skladno s Sporazumom št. 1001-270/2020/3.

P3130-2020-0594
PU 3130 Ministrstvo za javno upravo predlaga prerazporeditev pravic porabe znotraj lastnega 
finančnega načrta v višini 2.625.477,48 EUR in sicer se predlaga prerazporeditev ostankov 
sredstev slovenske udeležbe na integralne proračunske postavke.
Ministrstvo za javno upravo predlaga prerazporeditev proračunskih sredstev slovenske udeležbe, ki so 
bila v letošnjem proračunu prvotno načrtovana za izvedbo različnih operacij, ki se niso izvedle skladno 
s prvotno načrtovano dinamiko. 
Predlagana prerazporeditev sredstev slovenske udeležbe v višini 2.625.477,48 EUR bo namenjena za 
plačilo najemnin, za upravljanje in obratovanje poslovnih prostorov državnih organov ter za izvajanje 
storitev sistemske podpore in administriranje ustroja javne uprave. Organ upravljanja se s predmetno 
prerazporeditvijo strinja. 

P4128-2020-0011
Okrožno sodišče v Ljubljani predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega 
načrta v višini 4.007,70 EUR.
Sredstva prerazporejajo iz proračunskih postavk materialni stroški na proračunske postavke 
Obvladovanje epidemije – COVID-19, razvrščeno v podprogram 230401, na kateri se zagotavljajo 
pravice porabe za financiranje vseh stroškov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in 
sicer z namenom ločenega evidentiranja stroškov oz. preknjižb računov povezanih s financiranjem 
epidemije COVID-19

P4611-2020-0008
Upravno sodišče RS predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega načrta v 
višini 70,00 EUR.
Sredstva prerazporejajo iz proračunskih postavk materialni stroški na proračunske postavke 
Obvladovanje epidemije – COVID-19, razvrščeno v podprogram 230401, na kateri se zagotavljajo 
pravice porabe za financiranje vseh stroškov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in 
sicer z namenom ločenega evidentiranja stroškov oz. preknjižb računov povezanih s financiranjem 
epidemije COVID-19.

V skladu s 3. točko prvega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah lahko Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v času začasnega zadržanja izvrševanja proračuna 
ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti. Vlada 
je na navedeni pravni podlagi s sklepom z dne 13. 3. 2020 ustavila prerazporejanje pravic 
porabe ter s sklepom št. 41003-2/2020/5 z dne 14. 5. 2020 spremenila 3. točko sklepa vlade z 
dne 13. 3. 2020 tako, da ta določa, da ne glede na tretjo alinejo 2. točke istega sklepa, v 
primerih, ki so nujni za delovanje države, o prerazporeditvah odloča vlada.

V skladu s prejšnjim odstavkom se določa predloge za prerazporeditev pravic porabe, ki so 
nujne:

P2711-2020-0460
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev pravic porabe znotraj svojega finančnega 
načrta v višini 260.905,90 EUR. 
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev pravic porabe znotraj svojega finančnega načrta v 
višini 260.905,90. Predlogi se nanašajo na zagotovitev sredstev za namen plačila po sodbi Višjega 
sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 604/2019, z dne 27. 5. 2020. Ministrstvo za zdravje mora kot tožena 
stranka plačati tožeči stranki KOVINAR KOČEVJE d. o. o., Reška cesta 23, 1330 Kočevje, skupni 
znesek 260.905,90 EUR.
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P3330-2020-0287
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru 
svojega finančnega načrta in sicer iz proračunske postavke 561910 Šport otrok in mladine ter športna 
rekreacija na proračunsko postavko 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu v višini 15.000,00 
EUR in na proračunsko postavko 222010 Investicije v športno infrastrukturo v višini 235.000,00 EUR, 
kar skupaj znaša 250.000,00 EUR. Prerazporeditev se predlaga za namene sofinanciranja nujnih 
nalog Zavoda za šport RS Planica in sicer za namen založništva ter sofinanciranja projekta 3330-20-
0021 Investicije v NC Planica.

P4100-2020-9915
Okrožno sodišče v Kranju predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega načrta 
v višini 40.000,00 EUR.
Sredstva prerazporejajo iz proračunskih postavk brezplačna pravna pomoč na proračunske postavke 
materialni stroški in stroški sodnih postopkov zaradi sprotnega zagotavljanja likvidnosti.

P4111-2020-0024
Vrhovno sodišče RS predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega načrta v 
višini 15.000,00 EUR.
Sredstva prerazporejajo iz proračunskih postavk materialni stroški na proračunsko postavko Centralna 
pravosodna knjižnica za plačilo dospelih računov. 

P4212-2020-0013
Višje sodišče v Kopru predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega načrta v 
višini 2.400,00 EUR.
Sredstva prerazporejajo iz proračunske postavke materialni stroški na postavko stroškov sodnih 
postopkov zaradi sprotnega zagotavljanja likvidnosti.

P2130-2020-0495
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev sredstev znotraj 
svojega finančnega načrta v višini 609.915,51 EUR. Sredstva se prerazporejajo iz evidenčnega 
projekta 2130-16-0002 na posamične projekte za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo 
in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin (ZFO-
1).
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