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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. 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, 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 in 15/21 – ZDUOP) 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

P1600-2021-0184 
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izplačilo finančnega 
nadomestila v sektorju prašičereje v skladu s 116. členom ZIUOPDVE v višini 3.271.704,21 EUR.
V skladu z Odlokom o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi drugega 
vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021 (v nadaljevanju: 
odlok) je po preveritvi vseh pogojev iz 5. in 6. člena odloka do finančne podpore upravičeno 515 
nosilcev kmetijskih gospodarstev. 

P1600-2021-0185 
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije 
Ministrstvu za zdravje v skupni višini 3.396.911,37 EUR.
Ministrstvu za zdravje se zagotovijo sredstva za prejete zahtevke:
- v višini 2.667.082,26 za nakup cepiv po 31. členu ZIUPOPDVE v mesecu juniju, ki bodo poravnani, 

ko bodo zagotovljene pravice porabe;
- v višini 356.800,53 EUR za dodatke skupine J po 87.členu ZIUPOPDVE - COVID-19 za obdobje 

okt.-dec. 2020 in jan.-april 2021, izplačila 12.6. do 3.7.2021;
- v višini 55.142,63 EUR za dodatke za dijake in študente po 88. čl. ZIUPOPDVE - COVID-19 za 

obdobje okt.-dec.2020 in feb.-april 2021, izplačila 13.6. do 27.6.2021;
- v višini 276.731,99. za povračilo kratke bolniške odsotnosti po 31. čl. ZDUOP - COVID-19, za 

obdobje feb.-april 2021, izplačilo 5.7. 2021;
- v višini 41.153,96 za povračilo kratke bolniške odsotnosti po 20. čl. ZZUOOP - COVID-19, za 

obdobje okt. – dec. 2020, izplačilo 5.7.2021.

P1600-2021-0186
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije za 
zagotovitev pravic porabe proračunskim uporabnikom v skladu s 123. členom ZIUOPDVE v 
višini 11.642.221,50 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 januarja 2020 do maja 2021.

P1600-2021-0187
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije v skupni višini 18.058.208,50 EUR na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti in sicer:
- v višini 69.551,51 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 36. člena ZIUPDV. Z razporeditvijo se 

zagotavljajo pravice porabe za izplačilo zahtevka za plače dodatnih kadrov na ZRSZ. Sredstva se 
zagotovijo ZRSZ za mesec junij za 29,7 zaposlenih na podlagi delovnih ur. Datum izplačila: 9. 7. 
2021;

- v višini 2.084.069,53 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 123. člena ZIUOPDVE. Z 
razporeditvijo se zagotavljajo pravice porabe za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, in sicer tako delodajalcem v javnem sektorju, kot 
zasebnim izvajalcem socialnega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe. 
Sredstva se zagotovijo 49 zasebnim izvajalcem socialnega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru 
mreže javne službe in so maja izstavili zahtevke za izplačilo dodatkov v obdobju od 1. 2. 2021 do 30. 
4. 2021. Datum izplačila: 30. 6. 2021;

- v višini 129.689,88 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 83. člena ZZUOOP. Z razporeditvijo 
se zagotavljajo pravice porabe za financiranje stroški, ki so nastali zaradi namestitve uporabnikov v 
zunanji namestitveni prostor. Sredstva se zagotovijo 2 izvajalcema socialnovarstvene storitve 
institucionalnega varstva, ki sta izstavila popolne zahtevke na MDDSZ, in sicer 1 izvajalcu za 
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obdobje: januar 2021, februar 2021 in marec 2021 ter 1 izvajalcu za obdobje april 2021. Datum 
izplačila: 30.6.2021;

- v višini 15.069.724,20 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 26. člena ZIUZEOP. Z 
razporeditvijo se zagotavljajo pravice porabe za povrnitev nadomestila plač za delavce na začasnem 
čakanju na delo, in sicer 12.630 delodajalcem za 20.820 zaposlenih v višini 15.069.724,20 EUR. 
Dodatna sredstva bi potrebovali najkasneje do 1.7.2021:

- v višini 4.773,60 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 88. člena ZIUPOPDVE. Z 
razporeditvijo se zagotavljajo pravice porabe za financiranje dodatkov za dijake in študente, ki 
neposredno delajo s COVID-19 bolniki. Sredstva se zagotovijo 3 javnim izvajalcem socialno 
varstvenih storitev, ki so maja izstavili zahtevke za izplačilo dodatkov v obdobju od 1. 3. 2020 do 30. 
4. 2021. Datum izplačila: 30. 6. 2021;

- v višini 58.696,37 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 83. člena ZZUOOP. Z razporeditvijo 
se zagotavljajo pravice porabe za financiranje stroškov, ki so nastali zaradi namestitve uporabnikov v 
zunanji namestitveni prostor. Sredstva se zagotovijo 1 izvajalcu socialnovarstvene storitve 
institucionalnega varstva, ki je izstavil popolni zahtevek na MDDSZ za obdobje jun. – dec. 2020.
Datum izplačila: 30.6.2021;

- v višini 641.703,41 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 125. člena ZIUOPDVE. Z 
razporeditvijo se zagotavljajo pravice porabe za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah v 
višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa. Sredstva se 
zagotovijo 112 izvajalcem storitev, ki so izstavili zahtevek na MDDSZ za obdobje od 19. 10. 2020 do 
31. 3. 2021 za 51.339,91 ur dela za obračun dodatka (do polovice ur rednega časa). Datum izplačila:
18.6.2021.

P1600-2021-0188 
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 577,16 EUR znotraj finančnega 
načrta Ministrstva za finance.
Na podlagi 39. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo, v katerem je med drugim določeno, da se plačilo obveznosti 
Republike Slovenije iz 28., 33. in 38. člena ZIUZEOP Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije izvrši deseti dan po prejemu zahtevka za plačilo obveznosti, se predlaga razporeditev v
višini 577,16 EUR. Finančna uprava Republike Slovenije za pripravo zahtevka Zavodu za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije posreduje podatke iz obračunov davčnih odtegljajev in obračunov 
prispevkov za socialno varnost, potrebne za določitev višine obveznosti Republike Slovenije iz 38. 
člena ZIUZEOP. ZPIZ je Ministrstvu za finance 8. 6. 2021 posredoval podatke o obračunanih 
prispevkih za socialno varnost po 39. členu ZIUZEOP, na podlagi katerih se določi višina obveznosti 
Republike Slovenije iz 28., 33. in 38. člena ZIUZEOP.

P1600-2021-0189 
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izplačilo finančnega 
nadomestila v sektorju drobnice v skladu s 116. členom ZIUOPDVE v višini 713.669,95 EUR. 
V skladu z Odlokom o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi drugega 
vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (v nadaljevanju: odlok) 
je po preveritvi vseh pogojev iz 5. in 6. člena odloka do finančne podpore upravičeno 2.624 nosilcev 
kmetijskih gospodarstev. 

P2550-2021-0092, P2550-2021-7350, P2555-2021-0170
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje in Direkcija Republike 
Slovenije za vode predlagajo prerazporeditev pravic porabe na Geodetsko upravo Republike 
Slovenije v višini 394.907,85 EUR. 
S predlaganimi prerazporeditvami pravic porabe se bodo zagotovila sredstva za plačilo finančnega 
popravka zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju v zvezi s projektom Program 
projektov eProstor, pri katerem se je kot pogoj za sodelovanje uporabilo diskriminatorno merilo na 
podlagi neupravičenih nacionalnih, regionalnih in lokalnih preferenc.
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P3130-2021-6210 
SPU Upravne enote predlagajo prerazporeditev sredstev znotraj svojih finančnih načrtov v 
višini 84.705,00 EUR za plačilo prevzetih obveznosti za obvladanje epidemije COVID-19.
Sredstva se prerazporejajo z namenom ločenega evidentiranja stroškov oz. preknjižb računov 
povezanih s financiranjem epidemije.
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