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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 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, 61/20 – ZDLGPE in 133/20, v nadaljevanju: ZIPRS2021), je Vlada Republike Slovenije na 
seji ... dne ... pod točko … sprejela naslednji

S K L E P

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

Dr. Božo Predalič
 generalni sekretar

Priloga: 
- Prerazporeditev in razporeditev pravic porabe

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

P1600-2020-0236 
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za zdravje za pokritje 
obveznosti izdaje karantenskih odločb v višini 57.604,97 EUR
Ministrstvo za zdravje je s strani Pošte Slovenije prejelo račun v višini 57.604,97 EUR za kritje 
izdajanje karantenskih odločb. Ministrstvo za zdravje zagotavlja izvedbo nujno potrebnih aktivnosti in 
ukrepov ter nakupa blaga ali storitve za preprečevanje okužbe SARS-COV-2. Aktivnosti vključujejo 
podporo pri oblikovanju sistemskih ukrepov in aktivnosti na področju organizacije zagotavljanja 
zdravstvenega varstva.
Pravice porabe za kritje navedene obveznosti se bodo zagotovile z razporeditvijo sredstev iz 
proračunske postavke 200100 Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja – COVID-19, ukrepa 
1611-20-0018 Sredstva iz zadolževanja 30. člen ZDLGPE-COVID-19 pri Ministrstvu za finance, v 
finančni načrt Ministrstva za zdravje na proračunsko postavko 200398 Obvladovanje epidemije –
COVID-19, in ukrep 2711-20-0018 Krizne strokovne aktivnosti MZ – COVID-19 v višini 57.604,97 
EUR.

P1600-2020-0237
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za zdravje v višini 
15.325,60 EUR za pokritje obveznosti po 56. členu ZIUZEOP.
56. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: zakon) določa, da se zavarovancem iz 28. člena 
ZZVZZ, ki imajo na dan uveljavitve zakona pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela 
zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo 
OZZ) ali pravico do nadomestila OZZ pridobijo po uveljavitvi zakona, nadomestilo OZZ krije iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Pravice porabe se bodo razporedile iz proračunske postavke 200100 Sredstva iz naslova dodatnega 
zadolževanja – COVID-19, konta 4090, ukrepa 1611-20-0018 pri Ministrstvu za finance v finančni 
načrt Ministrstva za zdravje na proračunsko postavko 200278 – Povračila nadomestil obvez. zdrav. 
zavarovanja 56. čl. ZIUZEOP - COVID-19, konta 4102  in ukrepa 2711-20-0011 – Povračila 
nadomestil obv. zdrav. zav. – COVID-19 v višini 15.325,60 EUR.

P1600-2020-0239
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport za pokritje obveznosti po 102. členu ZZUOOP v višini 97.361,68 EUR, ki določa, da so 
starši, katerih otroci od 1. oktobra 2020 ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve 
odsotnosti otroka iz 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.
Sredstva v višini 97.361,68 EUR se bodo razporedila na proračunsko postavko 200388 - Pokrivanje 
plačil staršev za vrtce – 102. čl. ZZUOOP – COVID-19 pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport.

P1600-2020-0240
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije iz
naslova dodatnega zadolževanja - COVID-19 v višini 24.896.844,00 EUR:
Razporeditev splošne proračunske rezervacije v višini 24.896.844,00 EUR na Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti v skladu s 26. čl. ZIUZEOP za izplačila dne 10. 12. 
2020 na PP 200294 Interventni ukrep povračila nadomestila plače - začasno čakanje na delo – 26.čl. 
ZIUZEOP - COVID-19, v katerega so vključeni vsi zahtevki, ki jih je Zavod RS za zaposlovanje prejel 
do 31. 10. 2020.



7/3

P1600-2020-0241
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije iz
naslova dodatnega zadolževanja - COVID-19 v višini 6.038.652,20 EUR.
Razporeditev splošne proračunske rezervacije v višini 6.038.652,20 EUR na Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti v skladu s 13. čl. ZIUPDV za izplačila dne 10. 12. 
2020 na PP 200392 Interventni ukrep povračila nadomestila plače - Odrejena karantena - 13. člen 
ZIUPDV - COVID-19, v katerega so vključeni vsi zahtevki, ki jih je Zavod RS za zaposlovanje prejel do 
17. 11. 2020.

P1600-2020-0242
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe iz PP 7608 Tekoča proračunska 
rezerva v višini 19.268.654,50 EUR na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti za izvajanje zakona o urejanju trga dela.
Z razporeditvijo se zagotavljajo dodatne pravice porabe na PP 1826 Transferi brezposelnim za 
izplačilo denarnih nadomestil 23.500 prejemnikom denarnih nadomestil, 300 oseb, katerim se 
izplačuje prispevke do upokojitve in 940 osebam, ki se jim izplačuje druge transfere brezposelnim v 
decembru 2020. Nadomestilo za brezposelnost je denarno nadomestilo, ki pripada brezposelnim 
osebam ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, med letom pa se je izkazalo, da sredstva niso 
zagotovljena v zadostnem obsegu, saj jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

P1600-2020-0244
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za zdravje v višini 
319.013,90 EUR za pokritje obveznosti po 56. členu ZIUZEOP.
56. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: zakon) določa, da se zavarovancem iz 28. člena 
ZZVZZ, ki imajo na dan uveljavitve zakona pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela 
zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo 
OZZ) ali pravico do nadomestila OZZ pridobijo po uveljavitvi zakona, nadomestilo OZZ krije iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Pravice porabe se bodo razporedile iz proračunske postavke 200100 Sredstva iz naslova dodatnega 
zadolževanja – COVID-19, konta 4090,  ukrepa 1611-20-0018 pri Ministrstvu za finance v finančni 
načrt Ministrstva za zdravje na proračunsko postavko 200278 – Povračila nadomestil obvez. zdrav. 
zavarovanja 56. čl. ZIUZEOP - COVID-19, konta 4102 in ukrepa 2711-20-0011 – Povračila nadomestil 
obv. zdrav. zav. – COVID-19 v višini 319.013,90 EUR.

P1111-2020-0021
Predsednik Republike Slovenije predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 5.000,00  EUR 
znotraj svojega finančnega načrta za namen financiranja povečanega števila odlikovanj 
dogodkov ter posameznikov in skupin.
Pravice porabe se prerazporejajo iz proračunske postavke 1027 Plače pisarne bivšega predsednika 
RS na proračunsko postavko 6033 Odlikovanja Republike Slovenije, razvrščeno v podprogram 
010101 Dejavnost predsednika Republike Slovenije. Prerazporeditev se predlaga zaradi potrebe po 
višjem znesku odlikovanj, ki prvotno niso bila načrtovana, v povezavi s 30. obletnico osamosvojitve 
Slovenije, nesebično pomočjo posameznikov in skupin med epidemijo ter izrednih športnih dosežkov. 
Na postavki 1027 so izplačila usklajena z določili Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje 
funkcije predsednika republike.

P1111-2020-0022
Predsednik Republike Slovenije predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 5.000,00  EUR 
znotraj svojega finančnega načrta za namen financiranja povečanega števila odlikovanj 
dogodkov ter posameznikov in skupin.
Pravice porabe se prerazporejajo iz proračunske postavke 3000 Plače na proračunsko postavko 6033 
Odlikovanja Republike Slovenije, razvrščeno v podprogram 010101 Dejavnost predsednika Republike 
Slovenije. Prerazporeditev se predlaga zaradi potrebe po višjem znesku odlikovanj, ki prvotno niso bila 
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načrtovana, v povezavi s 30. obletnico osamosvojitve Slovenije, nesebično pomočjo posameznikov in 
skupin med epidemijo ter izrednih športnih dosežkov. Na postavki 3000 Plače ostaja višek sredstev 
zaradi odsotnosti koriščenja materinskega in starševskega dopusta, opravljanja skrajšanega 
delovnega časa zaradi starševstva, ukrepov v povezavi z epidemijo in priliva različnih fundacij v višini 
6.500,00 EUR.

P1511-2020-0171
Generalni sekretariat Vlade RS predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega 
načrta v višini 499.200,00 EUR. 
Sredstva bodo namenjena za pridobitev (nabava, namestitev, konfiguracija) opreme za dvig hitrosti in 
odzivnost sistema oziroma prepustnosti omrežja ter opreme za višji nivo ohranitve podatkov v primeru 
izpada. 
Manjši del investicije predstavlja specifična uporabniška oprema, ki vključuje tiskalnike za tiskovine 
posebnih dimenzij, ki jih ni v krovnem sporazumu in za izdelavo priponk in akreditacij, ki se bodo 
uporabljale za organizacijo dogodkov v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. 

P1522-2020-0119
Statistični urad Republike Slovenije predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 93,50 EUR 
znotraj svojega finančnega načrta za namen ločenega evidentiranja stroškov za omilitev 
epidemije COVID-19. 
Pravice porabe se prerazporejajo iz proračunske postavke 3357 Materialni stroški, konta 4021 
Posebni material in storitve, na proračunsko postavko 200484 Obvladovanje epidemije COVID-19, 
razvrščeno v podprogram 230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19. Prerazporeditev se 
predlaga zaradi ločenega evidentiranja stroškov za omilitev epidemije COVID-19. 

P1700-2020-0012
Ministrstvo za notranje zadeve predlaga prerazporeditev pravice porabe iz proračunske 
postavke 3017 Plače, pri PU 1711 Ministrstvo za notranje zadeve, v višini 21.865,84 EUR, na 
proračunsko postavko 3023 Plače, pri PU 2711 Ministrstvo za zdravje.
Ministrstvo za notranje zadeve predlaga prerazporeditev pravice porabe iz proračunske postavke 3017 
Plače, pri PU 1711 Ministrstvo za notranje zadeve, v višini 21.865,84 EUR, na proračunsko postavko 
3023 Plače, pri PU 2711 Ministrstvo za zdravje. Prerazporeditev se predlaga na podlagi Sporazuma o 
trajnem prenosu ene kvote kadrovskega načrta in prerazporeditvi finančnih sredstev za stroške dela 
št. MNZ 1002-357/2020/7 z dne 30.6.2020 (MFERAC št. C1711-20-420015) iz MNZ RS na Ministrstvo 
za zdravje.

P1900-2020-0080
Ministrstvo za obrambo predlaga prerazporeditev pravice porabe v skupni višini 20.202,27 EUR 
iz PFN 1911 Ministrstvo za obrambo na proračunsko postavko 7608 Tekoča proračunska 
rezerva pri PU 1611 Ministrstvo za finance. 
Prerazporeditev se predlaga za vračilo neupravičenega zneska slovenske udeležbe. PU 1911 
Ministrstvo za obrambo prerazporeja pravice porabe na podlagi zahtevka za vračilo št. IP.SO6.5.4-
01A-ZZV-1 za projekt “Pregled in nadgradnja mehanizmov kriznega upravljanja in vodenja v RS” in št. 
IP.SO6.3.2-01A-ZZV-1 za projekt “Osnovno izobraževanje za upravljalce in nosilce kritične 
infrastrukture”, v višini 9.420,20 EUR. PU 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje prerazporeja 
pravice porabe na podlagi zahtevka za vračilo št. IP.SO6.4.1-01A-ZZV-2 za projekt “Razvoj in 
implementacija sistema psihosocialne pomoči po nesrečah”, v višini 10.782,07 EUR.

P1900-2020-0090
Ministrstvo za obrambo predlaga prerazporeditev pravice porabe v skupni višini 6.500.000,00 
EUR iz PFN 1911 Ministrstvo za obrambo na proračunsko postavko 200100 – Sredstva iz 
naslova dodatnega zadolževanja – COVID-19 in konta 4090 – Splošna proračunska rezervacija 
pri PU 1611 Ministrstvo za finance. 
Državni zbor je dne 29. 5. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
epidemije COVID-19 (ZIUOOPE, v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki je bil razglašen dne 30. 5. 2020 
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(Uradni list RS, št. 80/2020) in velja od dne 31. 5. 2020. V Zakonu je v poglavju 8. Prostovoljno in 
nepoklicno opravljanje nalog v času epidemije v 66. členu določen dodatek za nevarnosti in posebne 
obremenitve vpoklicanih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč. Obdobje upravičenosti se 
nanaša na čas epidemije nalezljive bolezni COVID-19, in sicer na obdobje veljavnosti Državnega 
načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi 
COVID-19, ki ga je s sklepom št. 166-1/2020-84 z dne 13. 3. 2020 aktiviral in s sklepom št. 166-
1/2020-899 z dne 28. 5. 2020 preklical Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. Upravičeno 
obdobje za plačilo dodatka upravičencem je tako od petka, 13. 3. 2020, od 15:00 ure do sobote, 30. 5. 
2020, do 19:00 ure. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je za 
poplačilo navedenega dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve za nepoklicno opravljanje nalog 
v času epidemije COVID-19, na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije, št.: 10007-54/2020/4 z dne 
24. 6. 2020, prejela sredstva v višini 7.390.000,00 evrov. V sodelovanju s predstavniki združenj občin 
in Gasilsko zvezo Slovenije so bili izvedene vse aktivnosti in postopki, potrebni za izplačilo 
omenjenega dodatka, kot so sestanki, priprava usmeritev, navodil in obrazcev, priprava preglednic 
upravičencev, zbiranje in pregledovanje zahtevkov, priprava nalogov za izplačila. Realizacija izplačil 
dodatkov po 66. členu ZIUOOPE v letu 2020 bo, glede na prejete zahtevke, do 890.000,00 evrov. 
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s tem ugotavlja, da 
realizacija izplačil dodatkov po 66. členu ZIUOOPE bistveno odstopa od višine prejetih sredstev, in 
predlaga, da se preostala sredstva v višini 6,5 milijona evrov vrne v proračunsko rezervacijo.

P2030-2020-0232
Ministrstvo za pravosodje predlaga prerazporeditev pravic porabe znotraj lastnega finančnega 
načrta v višini 1.445,81 EUR iz proračunske postavke 556310 Materialni stroški, šifra NRP 2030-
17-0001, konto 4029 na proračunsko postavko 200306 Obvladovanje epidemije – COVID-19, 
šifra NRP 2030-17-0001, konto 4021.
Predlaga se prerazporeditev pravic porabe znotraj lastnega finančnega načrta Ministrstva za 
pravosodje v višini 1.445,81 EUR iz PP 556310 Materialni stroški, šifra NRP 2030-17-0001, konto 
4029 na proračunsko postavko 200306 Obvladovanje epidemije – COVID-19, šifra NRP 2030-17-
0001, konto 4021 iz razloga pravilnega evidentiranja stroškov, povezanih z epidemijo nalezljive 
bolezni COVID-19.

P2033-2020-0085
Uprava RS za probacijo predlaga prerazporeditev pravic porabe znotraj lastnega finančnega 
načrta v višini 1.392,69 EUR iz proračunske postavke 180029 Materialni stroški, šifra NRP 2033-18-
0001, konto 4020 na proračunsko postavko 200307 Materialni stroški – COVID-19, šifra NRP 2033-
18-0001, konto 4021.
Predlaga se prerazporeditev pravic porabe znotraj lastnega finančnega načrta Uprave RS za probacijo 
v višini 1.392,69 EUR iz PP 180029 Materialni stroški, šifra NRP 2033-18-0001, konto 4020 na 
proračunsko postavko 200307 Materialni stroški – COVID-19, šifra NRP 2033-18-0001, konto 4021 iz 
razloga pravilnega knjiženja stroškov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19.

P2130-2020-1015 in P2130-2020-1016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev sredstev na 
Ministrstvo za zunanje zadeve za stroške uslužbenca v skupni višini 52.332,66 EUR.
Na podlagi Sporazuma o prenosu delovnega mesta in finančnih sredstev iz Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo v Ministrstvo za zunanje zadeve, št. DKP-3/16-3 z dne 20. 4. 2016 (sporazum), 
ter Aneksa št. 1 k sporazumu z dne 18. 12. 2018 in Aneksa št. 2 k sporazumu z dne 2. 12. 2019, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev sredstev iz PP 334210 
Materialni stroški in PP 301810 Plače v Ministrstvo za zunanje zadeve na PP 2541 Materialni stroški 
DKP ter na PP 9614 Plače-gospodarska diplomacija, za stroške uslužbenca, v skupni višini 52.332,66 
EUR.
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