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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
Kristijan Lovrak, vodja sektorja
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.

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. Maja Hostnik Kališek
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, 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, 15/21 – ZDUOP in 74/21) 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 2021, kot izhaja iz Priloge tega sklepa.

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

P1522-2021-0069 
Statistični urad RS predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega načrta v 
višini 642,32 EUR. 
Sredstva se prerazporejajo na proračunsko postavko 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.

P1600-2021-0212 
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na 
proračunsko postavko 211108 Predsedovanje Svetu Evropske unije pri Uradu RS za 
preprečevanje pranja denarja in sicer v višini 8.070,00 EUR.
Sredstva bodo namenjena izplačilu delovne uspešnosti za tri mesece iz naslova povečanega obsega 
dela pri projektnih nalogah za izvedbo predsedovanja Svetu Evropske unije. 

P1600-2021-0213
Ministrstvu za notranje zadeve se zagotavljajo pravice porabe v skupni višini 94.448,75 EUR za 
izplačilo povečanega obsega dela, za obdobje april - junij 2021, za uslužbence, ki ob svojem 
rednem delu opravljajo tudi naloge iz projekta PSEU21 ter za vsebine vezane na izvedbo varovanja v 
povezavi s predsedovanjem EU (za prevoz, postavitev ter odstranitev varovalnih ograj, za nabavo 
televizorja za prikaz slik iz video nadzornega sistema v operativni sobi, operativnem štabu in hotelih za 
čas predsedovanja Slovenije evropski uniji, za sklenitev naročniškega razmerja za TV signal in 
internet (paket NEO A) v prostoru operativne skupine za varovanje (kongresni center) za spremljanje 
tekočih dogodkov za čas predsedovanja Slovenije EU za obdobje od 15. 6. 2021 do 15. 1. 2022.

P1600-2021-0214 
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev iz svojega finančnega načrta v finančni 
načrt Generalnega sekretariata Vlade RS v višini 250.000,00 EUR. 
Sredstva se razporejajo na podlagi 42. člena ZJF in 68. člena ZIPRS2122 za izplačilo povečanega 
obsega dela zaposlenih na JGZ Brdo za obdobje avgust – september 2021. 

P1600-2021-0215 
Ministrstvo za finance predlaga prerazporeditev pravic porabe za zagotovitev pravic porabe 
proračunskim uporabnikom v skladu s 123. členom ZIUOPDVE v višini 8.278.123,38 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. zahtevkov posameznih uporabnikov, zahtevki se 
nanašajo na mesece od oktobra 2020 do junija 2021.

P2130-2021-0451 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta v finančni načrt Ministrstva za zunanje zadeve v višini 33.400,82 
EUR.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na podlagi Sporazuma o prenosu delovnega mesta in 
finančnih sredstev iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ministrstvo za zunanje zadeve 
(št. MZZ: 100-2/2021/237, št. MGRT: 110-3/2019/32 z dne 15. 6. 2021), predlaga prerazporeditev 
pravic porabe iz svojega finančnega načrta v finančni načrt Ministrstva za zunanje zadeve v višini 
33.400,82 EUR za plače in materialne stroške.
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P2130-2021-0473 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev pravic porabe 
znotraj svojega finančnega načrta v višini 120.000,00 EUR.
Sredstva bodo namenjena Slovenskemu inštitutu za standardizacijo za izvajanje nalog iz prvega 
odstavka 5. člena in 6. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99), ki se morajo, v skladu 
s prvim odstavkom 21. člena tega zakona, financirati iz državnega proračuna.

P2130-2021-0475 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev pravic porabe 
znotraj svojega finančnega načrta v višini 3.500.000,00 EUR zaradi ustreznega evidentiranja 
COVID izdatkov in transparentnosti. 

P2550-2021-0130
Ministrstvo za okolje in prostor predlaga prerazporeditev pravic porabe na Direkcijo Republike 
Slovenije za vode v višini 1.000.000,00 EUR. 
S predlagano prerazporeditvijo pravic porabe iz postavke Plače MOP, kjer ostajajo neporabljena 
sredstva, saj v začetku leta 2021 ni bilo realiziranih zaposlitev v okviru projekta predsedovanja Svetu 
EU, se bodo zagotovila sredstva za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe urejanja 
voda, kjer se v zadnjem času srečujejo z vse večjo problematiko negativnih vplivov podnebnih 
sprememb na stanje vodnega režima. Za dodatna sredstva se bo sklenil aneks k letni pogodbi o 
izvajanju javne službe z javnim podjetjem INFRA d.o.o. in ostalimi koncesionarji na področju urejanja 
voda. Tako bodo izvedena vsa tista redna vzdrževalna dela iz Programa dela javne službe, ki zaradi 
pomanjkanja sredstev še niso izvedena, oziroma niso izvedena v zadostnem obsegu, bi pa njihova 
izvedba bistveno pripomogla k zmanjšanju posledic škodljivega delovanja voda.

P2600-2021-0004
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta v skupni višini 27.037.331,59 EUR za
zagotovitev sredstev in sicer:
- 8.069.807,45 EUR za zagotovitev sredstev za izplačilo dodatkov na podlagi 123. člena ZIUOPDVE.
- 434,19 EUR za zagotovitev sredstev za izplačilo dodatka za dijake in študente, ki delajo s COVID-

19 bolniki na podlagi 88. člena ZIUPOPDVE.
- 14.883.753,39 EUR za zagotovitev sredstev za izplačilo interventnega ukrepa povračila 

nadomestila plače-začasno čakanje na delo na podlagi 26. člena ZIUZEOP.
- 395.234,47 EUR za zagotovitev sredstev za začasno denarno nadomestilo na podlagi 97. člena 

ZIUPOPDVE.
- 7.476,30 EUR za zagotovitev sredstev za izplačilo dodatkov za zaposlene za neposredno delo z 

obolelimi na podlagi 56. člena ZZUOOP.
- 12.785,61 EUR za zagotovitev sredstev za kritje stroškov namestitev na podlagi 99. člena 

ZIUPOPDVE.
- 851.700,00 EUR za zagotovitev sredstev za izplačilo povečanega zneska dodatka za nego otroka 

na podlagi 94. člena ZIUPOPDVE.
- 711.000,00 EUR za zagotovitev sredstev za izplačilo solidarnostnega dodatka za novorojence na 

podlagi 101. člena ZIUPOPDVE.
- 63.604,47 EUR za zagotovitev sredstev za financiranje dodatnih kadrov na ZRSZ na podlagi 36. 

člena ZIUPDV.
- 728,04 EUR za zagotovitev sredstev za stroške vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu na podlagi 

98. člena ZIUPOPDVE.
- 2.040.807,67 EUR za zagotovitev sredstev za izplačilo dodatkov za zasebne izvajalce na podlagi 

123. člena ZIUOPDVE.

P2700-2021-0026
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev v višini 65.124,23 EUR na Ministrstvo za javno 
upravo.
V skladu s 3. členom sporazuma o najemu poslovnih prostorov v poslovni stavbi na naslovu 
Industrijska cesta 1, Ljubljana za potrebe Ministrstva za zdravje se predlaga prerazporeditev pravic 
porabe v finančni načrt Ministrstva za javno upravo.
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