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

ZADEVA: Prerazporeditev 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:
-
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 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.



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) 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 določila, 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

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 določajo predlogi za prerazporeditev pravic porabe, ki so 
nujni:

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko predlaga prerazporeditev pravic 
porabe v višini 6.068.385,31 EUR na Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje projektov po 
Dogovoru za razvoj regij (DRR). 
Projekti Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: 2 sklop (občina Prevalje), skupna 
vrednost sofinanciranja 3,8 mio EUR; Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže (občina 
Črna na Koroškem), skupna vrednost sofinanciranja 1,9 mio EUR in Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode Lenart, skupna vrednost sofinanciranja 3,8 mio EUR, so projekti prvega povabila Dogovora za 
razvoj regije iz leta 2015. Prva dva projekta imata že izdano odločitev o podpori in gresta v izvajanje, 
tretji Lenart, pa jo pridobi v kratkem.
Poleg omenjenih treh projektov, se zagotavljajo še sredstva za četrti projekt Odvajanje in čiščenje v 
porečju Dravinje - Občina Rače-Fram, v skupni vrednosti sofinanciranja 1,7 mio EUR. Projekt je iz 
drugega povabila Dogovora za razvoj regije iz leta 2017 in ima že odločitev o podpori in gre v 
izvajanje. Skupna vrednost sofinanciranja projektov (EU del in slovenska udeležba) znaša 11,3 mio 
EUR, od tega v letu 2020 6,068 mio EUR, v letu 2021 v višini 5,140 mio EUR in v letu 2020 v višini 
0,131 mio EUR. 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko predlaga prerazporeditev pravic 
porabe v višini 4.000.000,00 EUR na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za 
financiranje ukrepa COVID-19-Dodatna podporna IKT infrastruktura za izvajanje vzgojno-
izobraževalnega procesa. 
Organ upravljanja je 8.6.2020 izdal Odločitev o podpori št. 10-3/2/MIZŠ/0 za program »COVID-19-
Dodatna podporna IKT infrastruktura za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa«, s kateri je bil 
odobren finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupnem znesku 4.000.000,00 
EUR. Namen operacije je zagotovitev IKT infrastrukture kot osnove za izobraževanje na daljavo, s 
čimer bi tistim učencem in dijakom, ki v času začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19 ne razpolagajo z ustrezno opremo, ki bi jim omogočila izobraževanje na daljavo, 
omogočili enakopraven dostop do izobraževanja. Cilja investicije sta: večkratno povečanje zmogljivosti 
storitev (Arnes učilnice, Arnes videokonference/splet/strežnik….) ter z nakupom IKT odjemalcev 
omogočit i  učencem, di jakom in uči tel jem, ki  t renutno nimajo pr imerne opreme doma, 
učenje/poučevanje na daljavo. 
Pravice porabe se prerazporejajo iz evidenčnih projektov in iz proračunskih postavk SVRK (organa 
upravljanja), na proračunske postavke MIZŠ PN10.3-IKT infrastruktura-14-20-V/Z-EU-COVID-19 in 
evidenčni projekt 1541-15-0030 Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje.

Ministrstvo za finance predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 14.000,00 EUR.
Prerazporeditev se predlaga za plačilo zahtevka Svetovne banke za povečanje kapitala. Prispevek se 
plačuje v USD. Zaradi gibanja tečaja USD obstaja možnost, da sredstva na proračunski postavki 8687 
Obveznost do mednarodnih finančnih ustanov na dan plačila ne bodo zadostovala za poravnavo 
obveznosti, zato se manjkajoča sredstva v višini 14.000,00 EUR prerazporedijo iz proračunsko 
postavko 140001 Povečanje namenskega premoženja Sklada RS za nasledstvo.
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Urad za preprečevanje pranja denarja (urad) predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 
14.813,63 EUR. Urad je član mednarodne organizacije EGMONT, ki združuje preko 160 sorodnih 
uradov iz celega sveta. Pogoj za članstvo je plačilo letne članarine. Urad ima za ta namen v finančnem 
načrtu posebno postavko, na kateri je za plačilo članarine načrtovanih 5.000,00 EUR. Račun, ki je bil 
izstavljen dne 30. 5. 2020 se glasi na znesek 5.930,00 USD. Ker sredstva, načrtovana v finančnem 
načrtu ne zadostujejo za plačilo računa, se predlaga prerazporeditev sredstev v višini 400,00 EUR. 
Prav tako se predlaga prerazporeditev sredstev v višini 14.413,63 EUR iz proračunske postavke 
namenjene investicijam na postavko materialnih stroškov, in sicer za izvedbo javnega naročila za 
vzdrževanje informacijskega sistema urada.

Proračunski uporabnik 1911 Ministrstvo za obrambo predlaga prerazporeditev pravice porabe v 
višini 23.000,00 EUR. 
Proračunski uporabnik 1911 Ministrstvo za obrambo predlaga prerazporeditev pravice porabe v višini 
23.000,00 EUR. Pravice porabe se prerazporejajo za izdelavo pravne in ekonomske dokumentacije in 
za izvedbo pravne in strokovne podpore pri izvedbi projekta RESHUB na podlagi javno zasebnega 
partnerstva. Pogodba je bila podpisana 12.03.2020 z izvajalcem GE PROJEKT d.o.o. v skupni 
vrednosti 22.997,00 EUR, na podlagi javnega naročila nižje vrednosti MORS 47/2020-JNNV.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev sredstev iz 
evidenčnega projekta 1541-15-0002 na projekt 2130-19-9027 v višini 195.201,81 EUR, iz projekta 
2130-18-1621 na evidenčni projekt 1541-15-0006 v višini 239.303,36 EUR ter iz projekta 2130-18-
1620 na evidenčni projekt 1541-15-0006 v višini 220.961,70 EUR.
S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za izplačilo zahtevka, ki ga je upravičenec Pro-bit 
programska oprema oddal v okviru JR Demo piloti II 2018, ter za zagotovitev manjkajočih sredstev, ki 
jih MGRT potrebuje za COVID 19 ukrep - Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih 
poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Organ upravljanja s 
prerazporeditvama soglaša in je izdal pozitivno mnenje dne 9. 6. 2020.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev sredstev iz 
evidenčnega projekta 1541-15-0006 na evidenčni projekt 1541-15-0005 v višini 790.927,59 EUR 
ter iz projekta 2130-18-2007 in 2130-19-0410 na evidenčni projekt 2130-15-0005 v višini 
419.438,96 EUR.
S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za projekt št. 2130-19-2112 -Vavčerji 2019-2023, ki so 
nujna zaradi izplačil končnim prejemnikom vavčerjev. S potrditvijo prerazporeditve na EP bo potrebna 
še prerazporeditev na projekt 2130-19-2112. Organ upravljanja s prerazporeditvama soglaša in je 
izdal pozitivno mnenje dne 1. 6. 2020.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev sredstev iz 
evidenčnega projekta 1541-15-0002 na projekt 2130-19-9001 v višini 244.965,79 EUR.
S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za izplačilo zahtevka, ki ga je upravičenec Melamin 
d.o.o. oddal v okviru JR Demo piloti II. Organ upravljanja s prerazporeditvijo soglaša in je izdal 
pozitivno mnenje dne 11.6.2020.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev sredstev v višini 
3,38 mio EUR za sofinanciranje investicijskih projektov občin. Sredstva se prerazporejajo iz 
evidenčnega projekta 2130-16-0002. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev sredstev v višini 7,6 
mio EUR za sofinanciranje investicijskih projektov občin (PP 953610). Sredstva se prerazporejajo 
iz evidenčnega projekta 2130-16-0002. 

Okrožno sodišče v Novem mestu in Delovno sodišče v Mariboru predlagata prerazporeditev 
pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta v skupni višini 27.994 EUR.
S predlagano prerazporeditvijo pravic porabe med postavkami v okviru finančnih načrtov sodišč se 
zagotavljajo sredstva za poplačilo prejetih obveznosti stroškov sodnih postopkov, ki zapadejo v plačilo 
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v mesecu juniju, juliju 2020. S tem se zagotavlja likvidnost na postavkah za plačilo prejetih obveznosti 
(izdane sodne odločbe in sklepi za odvetnike, tolmače, izvedence, stečajne upravitelje, hrambo 
zaseženih motornih vozil in drugih predmetov, cenilce, izvršitelje, vročevalce, porotnike, priče in ostale 
udeležence v sodnih postopkih).
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