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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

P1600-2020-0243 
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe v višini 15.146,18 EUR na 
Ministrstvo za kulturo, za kritje stroškov tekočega delovanja v javnem zavodu Zavod za turizem 
in kulturo Žirovnica, zaradi izpada prihodkov v času epidemije.
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 Ministrstva za kulturo 
na proračunsko postavko 200416 Pokrivanje izpada prihodkov JZ v kulturi – 94. čl. ZIUZEOP –
COVID-19, konto 4133. Pravice porabe bodo namenjene zagotavljanju sredstev na podlagi 94. 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 višini 15.146,18 EUR za kritje stroškov 
tekočega delovanja v javnem zavodu Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, zaradi izpada prihodkov v 
času epidemije. 

P1600-2020-0245
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe v višini 70.000.000,00 EUR na 
Finančno upravo Republike Slovenije (FURS). 
Pravice porabe se bodo razporedile iz proračunske postavke 200100 – Sredstva iz naslova dodatnega 
zadolževanja - COVID-19, konto 4090, z ukrepa NRP 1611-20-0018 Sredstva iz zadolževanja 30. člen 
ZDLGPE-COVID-19 pri Ministrstvu za finance v finančni načrt FURS na proračunsko postavko 
200391 Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka - 89. čl. ZZUOOP - COVID-19, konto 
4112. V skladu z 88. do 90. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (ZZUOOP) je določeno izplačilo - mesečnega temeljnega dohodka v višini 1.100 oz. 700 
oz. 940 EUR za vsak mesec (višina odvisna od statusa upravičene osebe). Za izplačilo mesečnega 
temeljnega dohodka mora upravičenec preko informacijskega sistema FURS (e-Davki) predložiti 
izjavo, s katero potrdi, da gre za upravičeno osebo in da zaradi epidemije COVID-19 ne more 
opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Upravičencu, ki vloži izjavo 
od 1.10. do 30.11.2020 za mesec november ali za mesec oktober in november skupaj, nakaže FURS 
mesečni temeljni dohodek 10.12.2020, zato je potrebno FURS zagotoviti pravice porabe.

P1600-2020-0246 
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe v višini 2.499,00 EUR iz sredstev 
splošne proračunske rezervacije za predsedovanje Svetu EU na Ministrstvo za obrambo.
Na podlagi dogovora z vodjo Sekretariata za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe 
predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 Ministrstvo za finance predlaga 
razporeditev sredstev iz proračunske postavke 170015 Rezerva za stroške predsedovanja Svetu 
Evropske Unije v višini 2.499,00 EUR v finančni načrt Ministrstva za obrambo za potrebe priprav na 
Predsedovanje EU 2021 in sicer za izplačilo novembrske plače za novo zaposlene na projektu 
predsedovanja, ki so bili zaposleni v skladu s posebnim kadrovskim načrtom.

P1600-2020-0247
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za zdravje v višini 8.927,31 
EUR za pokritje obveznosti po 43. in 44. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZZUOOP).
43. člen ZZUOOP določa zagotovitev nastanitvenih zmogljivosti za osebe, ki na naslovu svojega 
stalnega ali začasnega prebivališča ali drugem primarnem prostoru ne morejo zagotoviti ukrepa 
osamitve (izolacije) v skladu z 18. členom ZNB ali karantene na domu v skladu z 10. členom tega 
zakona. 44. člen ZZUOPP omogoča osebam, ki v nastanitvenem objektu bivajo zaradi izvajanja 
ukrepa karantene na domu in ne morejo zagotoviti lastnega prevoza, sanitetni prevoz na način, ki 
preprečuje prenos virusa SARS-CoV-2.
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 200493 Nastanitve in prevozi 
karantena/izolacija-43. in 44. člen ZZUOOP - COVID-19, konto 4021  in ukrep 2711-20-0015 –
Nastanitve in prevozi COVID-19 v višini 8.927,31 EUR.

P1600-2020-0248
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravice porabe v višini 6.500.000,00 EUR iz 
proračunske postavke 200100 – Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja – COVID-19 pri 
Ministrstvu za finance na proračunsko postavko 200494 - Sofinanciranje  zaščite in reševanja 
lokal. skupnostim - COVID-19 pri Upravi RS za zaščito in reševanje.
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Razporeditev se predlaga, da se lokalnim skupnostim za izvajanje Državnega načrta zaščite in 
reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2, v povezavi s 
37. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 5. in 51. členom Zakona o 
nalezljivih boleznih, namenijo finančna sredstva v višini 6,5 milijona evrov za poplačilo dela nastalih 
stroškov v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19, in sicer po kriteriju števila prebivalcev na dan 
1. 7. 2020 (vir. SURS, podatki za drugo polletje 2020). Podlaga za izvedbo te razporeditve je sprejeti 
sklep vlade s katerim je potrdila Sofinanciranje lokalnih skupnosti za poplačilo dela nastalih stroškov 
na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19, gradivo, ki ga 
je pripravilo Ministrstvo za obrambo.

P1600-2020-0249 
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe iz PP 7608 Tekoča proračunska 
rezerva v višini 2.375.048,05 EUR na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti za izplačila otroških dodatkov.
Z razporeditvijo se zagotavljajo dodatne pravice porabe na PP 3556 Otroški dodatek, da se zagotovi 
izplačilo v decembru 2020.

P1600-2020-0250
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za zdravje v višini 
15.000,00 EUR za pokritje izplačil podjemnih pogodb, ki so bile sklenjene s člani Delovne 
skupine za delovanje na področju zagotavljanja osebne varovalne opreme za zdravstvene 
delavce.
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. V 
okviru Delovne skupine za delovanje na področju zagotavljanja osebne varovalne opreme za 
zdravstvene delavce, so bile z imenovanimi člani sklenjene podjemne pogodbe. Ministrstvo za zdravje 
je prejelo naloge za izplačilo.
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 200398 Obvladovanje epidemije – COVID-19, 
konta 4029  in ukrepa 2711-20-0018 Krizne strokovne aktivnosti MZ – COVID-19 v višini 15.000,00 
EUR.

P2550-2020-0138
Ministrstvo za okolje in prostor predlaga prerazporeditev sredstev v okviru svojega finančnega 
načrta v višini 293.000,00 EUR. 
Sredstva bodo namenjena za izvedbo vseh rednih vzdrževalnih del iz Programa dela javne službe, ki 
še niso bila izvedena oz. niso bila izvedena v zadostnem obsegu, bi pa njihova izvedba bistveno 
pripomogla k zmanjšanju posledic škodljivega delovanja voda, ki v zadnjem času vsled ekstremnim 
vremenskim dogodkom kot posledice podnebnih sprememb, negativno vplivajo na vodni režim in 
stanje vodne infrastrukture. Sredstva se prerazporejajo iz PP 153367 Izvršbe inšpekcijskih odločb 
IRSOP, ker sredstva v celoti ne bodo porabljena. Izvajalec izvršb v letošnjem letu ne bo uspel 
zagotoviti predelave odpadka. 

P2550-2020-0177
Ministrstvo za okolje in prostor predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega 
načrta v višini 151.894,00 EUR.
Sredstva bodo namenjena za plačilo neplačanih prispevkov v Sklad za tehnično sodelovanje MAAE, ki 
je glavni vir sredstev za izvajanje programov tehničnega sodelovanja, v katerih sodeluje tudi Slovenija, 
in  ki ima tudi korist od tega sodelovanja. 

P2600-2020-0017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporeja neporabljene 
pravice porabe iz naslova programa mreže domov za starostnike in investicijskega vzdrževanja 
socialnovarstvenih zavodov v skupni višini 2.375.048,05 EUR na PP 7608 Tekoča proračunska 
rezerva pri Ministrstvu za finance.

P2600-2020-0019 in P2600-2020-0020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta na proračunsko postavko 4115 Starševska 
nadomestila v višini 2.347.420,34 EUR. 
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Prerazporejajo se proste pravice porabe s postavke v okviru finančnega načrta MDDSZ na PP 4115 
Starševska nadomestila za zagotovitev izplačila v decembru 2020. S predlagano prerazporeditvijo 
pravic porabe se bo zagotovil del manjkajočih sredstev.

P4400-2020-0014
Predlagatelj finančnega načrta 4411 Vrhovno državno tožilstvo RS predlaga prerazporeditev 
pravic porabe znotraj finančnih načrtov državnih tožilstev v skupni višini 1.850,00 EUR za 
plačilo prevzetih obveznosti pri obvladovanju epidemije COVID-19.
Predlaga se prerazporeditev pravic porabe znotraj finančnih načrtov državnih tožilstev v skupni višini 
1.850,00 EUR in sicer s proračunskih postavk državnih tožilstev za materialne stroške in 
alternativnega reševanja sporov na proračunske postavke Obvladovanje epidemije COVID-19 zaradi 
zagotovitve sredstev za plačilo vseh obveznosti pri obvladovanju epidemije COVID-19 v letu 2020. 
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