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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

P1600-2020-0168
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 (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljevanju: ZIUZEOP) 
se sredstva za dodatek na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v 
višini 116.583,69 EUR 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.

P1600-2020-0169
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije iz
naslova dodatnega zadolževanja - COVID-19 v višini 22.826,73 EUR na podlagi 57. člena 
ZIUZEOP.
V 57. členu ZIUZEOP se določa izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence zaradi 
izboljšanja socialne varnosti uživalcev nizkih pokojnin. Sredstva za izplačilo enkratnega 
solidarnostnega dodatka za upokojence, ki se izplača ob izplačilu pokojnine za mesec april, zagotavlja
Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije. Upravičenke oziroma upravičenci do 
enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki so uživalke oziroma uživalci pokojnin, katerih pokojnina znaša 700,00 EUR ali manj. Prav 
tako so na podlagi desetega odstavka 58. člena ZIUZEOP do enkratnega solidarnostnega dodatka za 
upokojence iz 57. člena ZIUZEOP upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile 
ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Nadomestilo iz invalidskega zavarovanja se v teh 
primerih preračuna na polni delovni čas, enkratni solidarnostni dodatek pa se jim prizna ob 
upoštevanju preračunanega nadomestila in zneskov iz tretjega odstavka prejšnjega člena v 
sorazmernem delu, ki je odvisen od obsega krajšega delovnega časa, za katerega prejemajo 
nadomestilo iz invalidskega zavarovanja. Pri določitvi višine enkratnega solidarnostnega dodatka se 
upošteva višina nadomestil, ki ga je uživalec prejel v mesecu aprilu. Navedena razporeditev pravic 
porabe se nanaša na nakazila novim uživalcem pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja na 
podlagi 57. člena in obstoječim uživalcem pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja na podlagi 
desetega odstavka 58. člena ZIUZEOP v skladu z obvestilom ZPIZ št. 0450-6/2020 (02320) z dne 7. 
9. 2020 o višini izplačanega enkratnega solidarnostnega dodatka upokojencem v avgustu 2020. Na 
podlagi navedenega Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe v višini 22.826,73
EUR iz proračunske postavke 200100 – Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja – COVID-19 na 
proračunsko postavko 200282 Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence – 57. člen ZIUZEOP –
COVID – 19 pri Ministrstvu za finance.

P1600-2020-0170
Razporeditev splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe uporabniku v 
skladu z 71. členom ZIUZEOP - za koncesionarje pri MDDSZ:
Na podlagi 71. člena ZIUZEOP se sredstva za dodatek na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne 
pogodbe za javni sektor (KPJS) v skupni višini 1.462,06 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, 
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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.

P1600-2020-0171
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti v skupni višini 84.094,08 EUR v skladu z 53. členom 
ZIUOOPE, na proračunsko postavko 200411 Pomoč izvajalcem institucionalnega varstva - 53. člen 
ZIUOOPE - COVID-19. Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe v višini 84.094,08 
EUR na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Pravice porabe se 
bodo razporedile iz proračunske postavke 200100 - Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja -
COVID-19, konto 4090, pri Ministrstvu za finance v finančni načrt MDDSZ na ukrep 2611-20-0502, na 
proračunsko postavko 200411 Pomoč izvajalcem institucionalnega varstva - 53. člen ZIUOOPE -
COVID-19.

P1600-2020-0172
Dodatki po 71. čl. ZIUZEOP v skupni višini 6.613.208,51 EUR.
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe 
proračunskim uporabnikom v skladu 71. členom ZIUZEOP.
Na podlagi 71. člena 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 6.613.208,51 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 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.

P1600-2020-0173
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti za pokritje obveznosti po 26. členu ZIUZEOP v višini 
2.170.343,97 EUR.
Razporeditev splošne proračunske rezervacije v višini 2.170.343,97 EUR na Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti v skladu s 26. čl. ZIUZEOP za izplačilo dne 18. 9. 2020 
na PP 200294 Interventni ukrep povračila nadomestila plače - začasno čakanje na delo – 26.čl. 
ZIUZEOP - COVID-19, v katerega so vključeni zahtevki Zavoda RS za zaposlovanje. 

P1600-2020-0174
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za zdravje za pokritje 
obveznosti po 56. členu ZIUZEOP v višini 1.575.784,20 EUR. 
56. člen ZIUZEOP 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. 



8/3

zdrav. zavarovanja 56. čl. ZIUZEOP - COVID-19, konta 4102 in ukrepa 2711-20-0011 – Povračila 
nadpmestil obv. zdrav. zav. – COVID-19 v višini 1.575.784,20 EUR.

P1600-2020-0175
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za zdravje za pokritje 
obveznosti po 28. členu ZIUZEOP v višini 36.837,44 EUR. 
Na podlagi podatkov iz obračunov prispevkov, ki jih posreduje Finančna uprava Republike Slovenije, 
28. člen ZIUZEOP v drugem odstavku določa, da prispevke za vsa oproščena socialna zavarovanja, 
za delavce, ki so upravičeno začasno odsotni od dela oziroma delavce, ki ne delajo zaradi višje sile in 
prejemajo nadomestilo plače po tem zakonu, v celoti plačuje Republika Slovenija. 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 200276 – Nadomestila prispevkov za zdravstveno zavarovanje 28. 
čl. ZIUZEOP - COVID-19, konta 4102 in ukrepa 2711-20-0010 – Prispevki za ZZ 39. člen ZUIZEOP -
COVID-19 v višini 36.837,44 EUR.

P4221-2020-0015
Okrožno sodišče v Novi Gorici predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega 
načrta v višini 2.300,00 EUR za plačilo prevzetih  obveznosti za obvladanje epidemije COVID-19.
Sredstva prerazporejajo iz proračunske postavke 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.

P4225-2020-0012
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega 
finančnega načrta v višini 13.434,00 EUR za plačilo nastalih obveznosti brezplačne pravne 
pomoči.
Sredstva prerazporejajo iz proračunske postavke stroški sodnih postopkov na proračunsko postavko 
Brezplačna pravna pomoč zaradi zagotovitve sredstev za plačilo tekočih obveznosti.

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, potrebnih 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:

P2330-2020-2030
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru svojega finančnega načrta 
prerazporeja pravice porabe v višini 875.000,00 EUR. Sredstva so namenjena izplačilu finančne 
pomoči kmetijskim gospodarstvom, s katero se bo omejila gospodarska škoda in omogočilo 
nadaljevanje kmetovanja najbolj prizadetim in ogroženim kmetijskim gospodarstvom, zaradi delnega 
ali popolnega uničenja kmetijskih pridelkov in posledično izpada dohodka, ki je posledica neugodnih 
vremenskih razmer v letu 2019 (deževna in hladna pomlad, ter neurja s točo). Pomoč se dodeli v 
skladu s pravili “de minimis“, z namenom nadomestitve izpada dohodka 1474 najbolj prizadetim 
kmetijskim gospodarstvom. Sredstva se zagotovijo s proračunskih postavk ministrstva, kjer se 
ocenjuje, da bo poraba nižja od načrtovane v sprejetem proračunu.

P3333-2020-0014
Inšpektorat RS za šolstvo in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega 
finančnega načrta v višini 13.084,00 EUR in sicer iz proračunske postavke 453110 Materialni stroški 
na proračunsko postavko 243410 Investicije in investicijsko vzdrževanje za nakup rabljenega 
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službenega vozila. Sedanje službeno vozilo je bilo udeleženo v prometni nesreči. Ker je vozilo staro 
14 let, bi bilo popravilo dražje, kot je samo vozilo vredno. Popravilo je negospodarno in neekonomično 
in ga bo komisija za odpis predlagala za uničenje.
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