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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

P1600-2021-0216
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na 
Ministrstvo za javno upravo in Urad RS za komuniciranje v skupni višini 280 tisoč EUR.
Skladno s Sklepom Vlade RS številka 38200-6/2021/3 z dne 9. 7. 2021 se razporedijo sredstva 
splošne proračunske rezervacije ob ponovni vzpostavitvi klicnega centra za informacije o koronavirusu 
v skupni višini 280.000,00 EUR, in sicer Uradu Republike Slovenije za komuniciranje v višini 
200.000,00 EUR, ter Ministrstvu za javno upravo v višini 80.000,00 EUR.

UKOM: V klicnem centru sprejema klice približno 72 študentov, vsak dan od ponedeljka od 8 ure do 
16 ure. Istočasno sprejema klice 14 študentov do 14 ure, 10 študentov pa do 16 ure. Po potrebi, ob 
sprejemu večjega števila klicev ali posebnih ukrepov, ki zadevajo širok krog prebivalcev, pa klicni 
center deluje tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

MJU: Ministrstvo zagotavlja aktivno delovanje 30 telefonskih priključkov za svetovalce iz področnih 
ministrstev ter druge deležnike. Prav tako se financiranje klicnega centra nanaša na zagotavljanje 
drobnega materiala (tonerji, papirne brisače, rokavice…), dodatnega čiščenja in razkuževanja 
poslovnih prostorov, v katerem deluje klicni center…

P2600-2021-0005
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta v višini 32.818,48 EUR.
Pravice porabe se zagotavljajo za izplačilo obveznosti iz naslova zunanjih namestitev uporabnikov na 
podlagi 2. odstavka 83. člena ZZUOOP. Izvajalcem institucionalnega varstva se za obdobje od 1. 6.
2020 do 31. 12. 2021 iz proračuna RS povrnejo stroški, ki so nastali zaradi namestitve uporabnikov v 
zunanji namestitveni prostor. Na podlagi Pravilnika o načinu izstavitve zahtevkov in rokih izplačil 
sredstev v primeru zunanje namestitve uporabnikov in Navodil za predložitev zahtevkov št. 1101-
17/2021/1 z dne 13. 1. 2021 se izvajalcem, ki so posredovali popolni zahtevek v juliju 2021, sredstva 
izplačajo najkasneje do 31. 8. 2021. Sredstva v višini 32.818,48 EUR se zagotovijo enemu izvajalcu 
socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva, ki je izstavil popolni zahtevek na MDDSZ za 
obdobje jun. – dec. 2020.

P3330-2021-0368
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe iz PP 
152710 Regresirana prehrana učencev v višini 130,02 EUR, na PP 211060 Topli obroki za 
učence in dijake – 132. člen ZIUOPDVE – COVID-19.
S predlagano prerazporeditvijo pravic porabe se bodo zagotovila sredstva za pokritje obveznosti na 
podlagi 132. člena ZIUOPDVE ki določa, da učencem in dijakom lokalna skupnost, v kateri imajo 
stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, organizira brezplačni topli obrok za dneve, ko v 
skladu s sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport, izdanim na podlagi 104. člena 
ZZUOOP, poteka izobraževanje na daljavo. Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni 
štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma kosila ne 
presega 382,82 eura (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. dohodkovni razred državne 
štipendije).

P2552-2021-0089
Geodetska uprava RS predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega načrta v 
višini 306.000,00 EUR. 
S predlagano prerazporeditvijo pravic porabe iz postavke Plače, kjer ostajajo neporabljena sredstva, 
zaradi neizvedenih zaposlitev na Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, se bodo sredstva 
zagotovila za stroške poštnin, in sicer zaradi zvišanja cen poštnih storitev, ter za plačila stroškov v 
povezavi z obvladovanjem epidemije COVID-19 (razkuževanje lokacij ob potrjeni okužbi, nakupi 
pregrad za pisarne, nabave zaščitne opreme). 

P2600-2021-0701 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta v višini 110.000,00 EUR.
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Pravice porabe se zagotavljajo za plačilo izpeljave javnega razpisa za sofinanciranje rekreativnih, 
športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delavnih invalidov v letu 2021.

P2700-2021-0027 
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega finančnega 
načrta v skupni višini 57.034.862,21 EUR za zagotovitev sredstev, in sicer:

 24.462.607,40 eur za dodatke po 123. člen ZIUOPDVE – JZZ datum prejema od 1.6.2021 do 
12.7.2021, ki zapadejo 30 dni po prejemu (obdobje maj 2021)

 7.103.017,92 € za dodatke po 123. člen ZIUOPDVE – koncesionarji datum prejema od 
1.6.2021 do 12.7.2021, ki zapadejo 30 dni po prejemu (obdobje april-maj 2021)

 111.228,06 eur za dodatke po 123. členu ZIUPOPDVE za plače NPU, datum prejema od 
1.6.2021 do 12.7.2021, ki zapadejo 30 dni po prejemu (obdobje april in maj 2021)

 1.016,4 eur za povrnite stroškov ZZZS za izvajanje telemedicine po 68. členu ZIUPOPDVE,
prejet 10.7.2021, ki zapade 10 dni po prejemu (obdobje junij 2021)

 8.651.340,82 eur za povrnitev stroškov izvajanja presejalnih testov po Uredbi o izvajanju 
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS COV 2, prejeti od 
1.6.2021 do 12.7.2021, ki zapadejo 30 dni po prejemu (obdobje april, maj 2021)

 146.155,54 eur za dodatke po 125. členu ZIUOPDVE, prejeti od 1.6.2021 do 12.7.2021, ki 
zapadejo 30 dni po prejemu (obdobje april-junij 2021)

 238.870,26 eur za dodatke za študente po 88. členu ZIUPOPDVE, prejeti od 1.6.2021 do 
12.7.2021, ki zapadejo 30 dni po prejemu (november 2020-maj 2021)

 411.578,57 eur za izvajanje nalog NIJZ po 38. člen ZZUOOP, prejet dne 9.7.2021, datum 
zapadlosti 30 dni od datuma prejema (obdobje junij 2021)

 6.210.946,68 eur za zagotavljanje sredstev ZZZS po 31, členu ZIUPOPDVE, prejet dne 
10.7.2021, datum zapadlosti 10 dni po prejemu (obdobje maj-junij 2021)

 2.952.250,75 eur za storitve cepljenja COVID, prevozov NMP, dobavo zdravil COVID po 31. 
členu ZIUPOPDVE, prejeti od 1.6.2021 do 12.7.2021, ki zapadejo 30 dni po prejemu 
(obdobje maj junij 2021)

 55.286,78 eur za zagotavljanje podaljšane obravnave po 54. čl. ZDUOP, prejeti od 1.6.2021 
do 12.7.2021, ki zapadejo 30 dni po prejemu (obdobje maj, junij 2021)

 314.978,34 eur za dodatke po 56. členu ZZUOOP, prejeti od 1.6.2021 do 12.7.2021, ki 
zapadejo 30 dni po prejemu (obdobje april-junij 2021)

 6.312.623,07 eur za dobavo cepiv po 31. členu ZIUPOPDVE, prejeti od 1.6.2021 do 
12.7.2021, ki zapadejo 30 dni po prejemu (obdobje maj 2021)

 61.266,5 eur za sobivanje starša po 8. členu ZIUPOPDVE, zahtevek s strani ZZZS prejet 
10.7.2021, zapade 10 dni po prejemu (maj-junij 2021)

 1.695,12 eur za nadomestilo prispevkov zdr. zavarovanja po 38. členu ZIUZEOP, prejet 
16.6.2021, datum zapadlosti 30 dni po prejemu (marec 2020)
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