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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, 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



6/2

OBRAZLOŽITEV

P1600-2021-0233, P1600-2021-0234
Ministrstvo za finance predlaga prerazporeditev pravic porabe Ministrstvu za zdravje v skupni 
višini 25.413.458,30 EUR.
Ministrstvu za zdravje se zagotovijo sredstva za prejete zahtevke:

 v višini 8.419.100,30 za pokrivanje stroškov ZZZS za izvajanja presejalnih programov za 
zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, za mesec julij 2021, z valuto 24.08.2021;

 v višini 8.749.360,74 za pokrivanje stroškov ZZZS za izvajanja presejalnih programov za 
zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, za mesec junij 2021, z valuto 26.08.2021;

 v višini 5.134.616,00 za pokrivanje stroškov ZZZS v zvezi s cepljenjem proti COVID-19 na 
podlagi 31. čl. ZIUPOPDVE-COVID-19 za mesec julij 2021, z valuto 21.08.2021;

 v višini 2.529.699,00 za pokrivanje stroškov ZZZS v zvezi s PCR testi na podlagi 69. člena 
ZIUPOPDVE za mesec junij, z valuto 17.08.2021.

 v višini 580.682,26 za kritje stroškov NIJZ za posredovanje digitalnih COVID potrdil za mesec
julij 2021, z valuto 27.8.2021.

P1600-2021-3108
Ministrstvo za finance predlaga prerazporeditev 13.419,51 EUR na Ministrstvo za javno upravo.
V skladu s 3. členom  Dogovora o sofinanciranju stroškov investicije preureditve poslovnega prostora 
v poslovni stavbi na naslovu Župančičeva 3, Ljubljana za potrebe Ministrstva za finance se predlaga 
prerazporeditev pravic porabe v finančni načrt Ministrstva za javno upravo.

P1620-2021-0037
Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije predlaga prerazporeditev sredstev 
znotraj svojega finančnega načrta v skupni višini 29.800.000,00 EUR v okviru podprograma 
COVID 230401 in sicer za:

 izplačilo unovčenih bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v 
gostinstvu, turizmu, športu in kulturi na podlagi 43. čl. ZIUPGT v višini 18.400.000,00 EUR za 
izplačilo 15. 9. 2021;

 izplačilo unovčenih turističnih bonov na podlagi 35. člena ZIUOOPE v višini 10.800.000,00
EUR za izplačilo 15. 9. 2021;

 izplačilo pomoči za nakup hitrih testov in PCR testov za testiranje športnikov na prisotnost 
virusa SARS-CoV-2 na podlagi 122. člena ZIUPOPDVE v višini 600.000,00 EUR za izplačilo 
20. 9. 2021.

P1700-2021-0010
Ministrstvo za notranje zadeve predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 24.481,42 EUR 
na Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Na podlagi objavljenega Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih se prenaša pristojnost in zagotavljanje finančnih sredstev 
za vključevanje tujcev v slovensko družbo na področju učenja in preverjanja znanja iz slovenskega 
jezika ter področja zagotavljanja informacij o življenju in delu v RS iz MNZ na UOIM. Zaradi 
navedenega je potrebno prerazporediti še proste pravice porabe za izvedbo aktivnosti po veljavni 
zakonodaji iz zadevnega področja.

P2031-2021-0113
Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij predlaga 
prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta v višini 500.000,00 EUR. Z 
navedeno prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za pokrivanje primanjkljaja za izplačilo nadur in 
redne delovne uspešnosti do konca leta 2021.

P2130-2021-0603
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prerazporeja proste pravice porabe iz naslova 
obvladovanja epidemije virusa COVID-19, v višini 12 mio EUR, v rezervo za obvladovanje 
posledic COVID-19, saj ocenjuje, da Zavod RS za blagovne rezerve, zaradi ponavljanja razpisov za 
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nabavo zaščitnih sredstev, v letošnjem letu ne bo mogel v celoti realizirati nakupa za 3-mesečne 
zaloge medicinsko-tehničnih sredstev.

P2600-2021-0007
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta v skupni višini 2.177.508,92 EUR za 
zagotovitev sredstev in sicer:

 2.975,78 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 33. člena ZIUPOPDVE za neposredno delo 
s pacienti oz. uporabniki okuženimi s COVID-19 v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne 
plače zaposlenega za osebe, ki pri izvajalcih iz 56. člena ZZUOOP opravljajo delo prek 
zunanjega izvajalca, in sicer za izplačilo zahtevka enemu izvajalcu socialnega varstva za junij 
2021.

 3.000,00 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 36. člena ZDUOP za izplačilo enkratnega 
solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine. ZPIZ je na podlagi 36. člena zakona, pri 
nakazilu z valuto 30. 4. 2021 in izrednem nakazilu 12. 7. 2021 izplačal enkratni solidarnostni 
dodatek osmim upravičencem ter pri nakazilu z valuto 10. 8. 2021 in 20. 8. 2021 dvanajstim 
upravičencem po 5. in 8. členu ZSVI. 

 498.876,30 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 125. člena ZIUOPDVE-COVID-19 za 
direktorje v javnem sektorju, kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), ki so vključeni v aktivnosti in izvajanje ukrepov za 
preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitev in obvladovanje COVID-19 in ki jim pripada 
dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za 
polovico rednega delovnega časa. Sredstva se zagotovijo 107 izvajalcem storitev, ki so 
izstavili zahtevek na MDDSZ za obdobje od 1. 1. 2021 do 15. 6. 2021 za 39.967,64 ur dela za 
obračun dodatka (do polovice ur rednega časa).

 13.923,00 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 82. člena ZZUOOP za obdobje od 1. 6. 
2020 do 31. 12. 2020 – dodaten račun za osebno varovalno opremo in sredstev za 
dezinfekcijo prostorov za DSO Izola.

 609.219,21 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 23. člena ZDUOP za financiranje osebne 
varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo pri 
izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži v primeru izvajanja 
zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije uporabnikov, pri katerih je prisoten sum na 
okužbo s COVID-19 oziroma laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19. Sredstva v višini 
609.219,21 EUR se zagotovijo 79 izvajalcem storitev, ki so izstavili zahtevek na MDDSZ za 
obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021.

 583.437,76 EUR za zagotovitev sredstev na podlagi 86. člena ZIUPOPDVE 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, in sicer 74 izvajalcem socialno varstvenih 
storitev (20 zasebnim izvajalcem socialnega varstva ter 54 javnim izvajalcem socialnega 
varstva), ki so julija izstavili zahtevke za izplačilo dodatkov v obdobju od 1. 4. 2021 do 15. 6. 
2021.

 466.076,87 EUR za zagotovitev sredstev na  podlagi 87. člena ZIUPOPDVE za financiranje 
dodatka za delo za nevarnosti in posebne obremenitve v višini 30 % urne postavke njihove 
osnovne plače javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J, ki opravljajo delo v
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije pri svojem delu 
nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oz. prekomerno obremenjeni zaradi 
obvladovanja epidemije. Sredstva v višini 466.076,87 EUR se zagotovijo 30 javnim 
izvajalcem socialnega varstva, ki so v juliju in avgustu izstavili zahtevke za izplačilo dodatkov 
za obdobje od 1. 11. 2020 do 15. 6. 2021.

P2700-2021-0030
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega finančnega 
načrta v skupni višini 2.428.427,71 EUR za zagotovitev sredstev za plačilo dobave cepiv. 
Računi se nanašajo na obdobje maj, junij in avgust v letu 2021 in zapadejo 30. dan po prejemu; datum 
prejema je od 11.8.2021 do 20.8.2021.
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P3340-2021-0433
Ministrstvo za kulturo predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega finančnega 
načrta v višini 40.000,00 EUR in sicer za zagotovitev sredstev plačila naročila projektiranja 
investicijske dokumentacije za gradnjo južnega trakta Roška, Arhiv RS.

P4223-2021-0007
Okrožno sodišče v Krškem predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega 
načrta v višini 500,00 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.

P4514-2021-0013
Državno odvetništvo RS predlaga prerazporeditev pravic porabe na proračunsko postavko 
7608 Tekoča proračunska rezerva pri Ministrstvu za finance, v višini 7.260.000,00 EUR.
Državno odvetništvo RS na podlagi projekcij in ocenjene nižje realizacije od planirane prerazporeja 
proste pravice porabe s postavke izbrisanih v splošno proračunsko rezervacijo.
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