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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, 28. in 73. čl. ZIPRS2223 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), 28. in 73.
člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 
187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) 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 2022, 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

P1600-2022-0007
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na 
Državni zbor v višini 680.728,12 EUR.
Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah Ministrstvo za finance, na predlog Državnega zbora, 
razporedi pravice porabe iz splošne proračunske rezervacije v višini 680.728,12 EUR v finančni načrt 
Državnega zbora na proračunsko postavko Strokovna pomoč poslancem. 
Zakon o državnem zboru, v tretjem odstavku 14. člena določa, da sredstva, ki jih poslanska skupina ni 
porabila v preteklem letu, lahko porabi v tekočem letu tako, da se neporabljena sredstva prenesejo v 
proračun državnega zbora za tekoče leto, ter tudi, da se za obseg prenesenih sredstev poveča obseg 
sredstev v finančnem načrtu državnega zbora za dodatno strokovno in administrativno pomoč. Ker pri
pripravi predloga finančnega načrta Državnega zbora za posamezno leto ni mogoče načrtovati, koliko 
sredstev za dodatno strokovno pomoč poslanskim skupinam bo ob koncu proračunskega leta ostalo 
neporabljenih in ker pravic porabe ni mogoče zagotoviti s prerazporeditvami ali na način, da se te 
povečajo nad obseg sprejetega proračuna, je Državni zbor Republike Slovenije predlagal razporeditev 
iz sredstev splošne proračunske rezervacije. Iz predloga Državnega zbora Republike Slovenije izhaja 
tudi, da se potreba po strokovni pomoči med leti in tudi med letom v obdobju celotnega mandata 
spreminja, posledično pa pri pripravi finančnega načrta Državnega zbora za leto 2022 pravic porabe 
za ta namen ni bilo mogoče načrtovati. Na podlagi navedenega se poveča pravice porabe za obseg 
sredstev, ki jih Državni zbor v letu 2021 ni porabil, v višini 680.728,12 EUR. Realizacija določbe iz 14. 
člena Zakona o Državnem zboru je nujna za zagotavljanje dela poslancev in pravic zaposlenim.

P1600-2022-0008
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na 
postavko Predsedovanje Svetu Evropske unije pri Generalnem sekretariatu vlade Republike 
Slovenije v skupni višini 98.997,22 EUR. Sredstva v višini 55.146,42 EUR bodo namenjena plačilu 
strokovno tehnične pomoči in izposoje tehnične opreme za izvedbo dogodkov ob predsedovanju
Svetu Evropske unije. Sredstva v višini 43.850,80 EUR pa bodo namenjena izplačilu delovne 
uspešnosti zaposlenim, iz naslova predsedovanja Svetu Evropske unije. 

P1600-2022-0009
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na 
Ministrstvo za infrastrukturo v višini 19.480,50 EUR za nadomestila stroškov izvajalcem 
občasnih prevozov potnikov po 119. členu ZZUOOP.
Skladno s 119. členom ZZUOOP so imetniki licence Skupnosti za izvajanje prevoza potnikov 
upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli v času veljavnosti Odloka o začasni prepovedi in 
omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Slovenji, ker od 16. marca 2020 do 11. maja 2020 
niso izvajali prevoza potnikov. Skladno s PKP6, PKP7 in PKP8 pa tudi od 1. oktobra 2020 do 30. junija
2021, ker zaradi nedelovanja šolskih in visokošolskih ustanov ter omejitev izvajanja prevozov in 
omejitev gibanja zaradi COVID-19 beležijo izpad prihodkov, kar ogroža ohranitev dejavnosti občasnih 
prevozov. Ministrstvo za infrastrukturo je prejelo vloge in izdalo odločbe po PKP5 in PKP6 in PKP7 v 
skupnem znesku 5.487.806,70 EUR. Po PKP7 so prejeli še štiri dodatne vloge za nadomestila v 
obdobju od aprila do junija 2021 enega upravičenca v skupni višini 19.480,50 EUR, katerih izplačilo je 
predvideno v letu 2022.

P1611-2022-0006
Ministrstvo za finance predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega načrta v 
višini 4.000,00 EUR. Sredstva se prerazporejajo na postavko Materialni stroški - COVID-19 z 
namenom ločenega evidentiranja materialnih stroškov oz. preknjižb računov, povezanih s 
financiranjem epidemije COVID-19 (hitri in PCR testi, razkužila, …).

P2430-2022-0001
Ministrstvo za infrastrukturo predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega 
načrta v višini 62.055,00 EUR. 
MzI predlaga prerazporeditev pravic porabe s postavke Obnovljivi viri energije - Horizon 14-20 – EU 
na postavko Obnovljivi viri energije Horizon 21-27. Načrt SET je bil ustanovljen za pospešitev prehoda 
na podnebno nevtralen energetski sistem s hitrim in stroškovno konkurenčnim razvojem nizkoogljičnih 
tehnologij. V novembru 2021 je bila tako v okviru slovenskega predsedovanja uspešno izvedena 15. 
SET plan konferenca, ki je v ospredje postavila vlogo raziskav in inovacij za doseganje pravičnega in 
trajnostnega energetskega prehoda.
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P2600-2022-0001
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta v višini 1.472.065,00 EUR.
Na PP 3011 Plače zagotovljena proračunska sredstva ne zadostujejo, ker je potrebno zagotoviti 
dodaten kader na podlagi enotnega kadrovskega načrta  iz razloga obvladovanja okužb z virusom 
SARS-CoV-2 in iz razloga učinkovitega črpanja in investiranja sredstev iz skladov EU; zaradi 
predvidenih zaposlitvenih postopkov za nezasedena delovna mesta ter zaradi zagotovitve 
proračunskih sredstev za plače napotenih JU na delo v tujino, ki se vrnejo nazaj na MDDSZ.

P2611-2022-0503
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta v višini 840.040,00 EUR.
Pravice porabe se zagotavljajo za izplačilo obveznosti iz naslova interventnega ukrepa za strateško 
zalogo varovalne opreme za izvajalce socialnega varstva na podlagi 81. člena ZZUOOP.

P2700-2022-0001
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega finančnega 
načrta v višini 42.284.867,34 EUR.
Ministrstvo za zdravje prerazporeja med proračunskimi postavkami znotraj podprograma 230401. 
Pravice porabe v višini 6.330.626,96 EUR se prerazporejajo z namenom zagotavljanja pravic porabe 
za nakup zdravil, distribucijo cepiv, storitve cepljenja in pokrivanja stroškov profesionalnega klicnega 
centra. Pravice porabe v višini 35.954.240,38 EUR pa se prerazporejajo za namen HAG testiranja (ker 
je bila za ta namen odprta druga proračunska postavka).

P1541-2022-0019
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko predlaga prerazporeditev sredstev 
znotraj svojega finančnega načrta v višini 43.776,62 EUR na podlagi Sporazuma o trajnem 
prenosu ene dovoljene zaposlitve v kadrovskem načrtu in o prenosu finančnih sredstev za to 
zaposlitev iz SVRK v MZZ RS.

P1600-2022-0002
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na
postavko Predsedovanje Svetu Evropske unije pri Statističnem uradu Republike Slovenije in 
sicer v višini 3.420,01 EUR. Sredstva bodo namenjena izplačilu delovne uspešnosti zaposlenim, iz 
naslova predsedovanja Svetu Evropske unije. 

P1600-2022-0004
Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport za pokritje obveznosti po 102. členu ZZUOOP v višini 625.510,80 EUR. Na podlagi 102.
člena ZZUOOP se bodo zagotovila sredstva za pokrivanje izpada plačil staršev za čas, ko otrok ne 
obiskuje vrtca zaradi karantene. 

P2550-2022-4205
Ministrstvo za okolje in prostor predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega 
finančnega načrta v skupni višini 1.520.000,00 EUR iz postavke Programi odprave posledic
naravnih nesreč na postavko Popotresna obnova - Posočje 2004 in sicer zaradi v septembru 2021 
pripravljene »Novelacije programa za projekt o izvajanju popotresne obnove po potresu 12. julija 
2004«, v katerem je prišlo do spremembe vrednosti in trajanja izvedbe projekta. V času izvajanja se je 
projekt širil, z vključevanjem dodatno cenjenih objektov. Poleg navedenega se je spreminjala tudi 
gradbena zakonodaja, v smislu poostritve tehničnih zahtev glede mehanske odpornosti in stabilnosti 
ter energetske učinkovitosti objektov. Na spremembo vrednosti projekta je vplival tudi občuten dvig 
cen materialov in posledično gradbeno obrtniških del. Oddaljenost Posočja od večjih centrov in 
majhnega števila projektantov in izvajalcev na tem področju pa so povzročili podaljšanje izvajanja 
projekta. 

P2611-2022-0302
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe v skupni višini 188.719,99 EUR na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
za financiranje dela vsebin vseživljenjskega učenja.
Na podlagi sklenjenega dogovora med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se del vsebin vseživljenjskega 
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učenja prenese na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva se iz postavke
Vseživljenjsko učenje prenesejo v višini 140.266,69 EUR na postavko Andragoški center RS in v višini 
48.453,30 EUR na postavko Dejavnost izobraževanja odraslih. 

P2611-2022-0303
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta v višini 849.895,38 EUR.
Pravice porabe se zagotavljajo za izplačilo obveznosti iz naslova interventnih ukrepov na področju trga 
dela, in sicer za povračila nadomestila plače za karanteno, višjo silo, začasno čakanje na delo, za 
delno povračilo nadomestila za skrajšani delovni čas ter za izplačilo enkratnega solidarnostnega 
dodatka za brezposelne osebe.

P3330-2022-0025
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru 
svojega finančnega načrta v višini 975,03 EUR. Sredstva se prerazporejajo v skladu s 132. členom 
ZIUOPDVE, na podlagi katerega 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.
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