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EVA 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Prerazporeditev in razporeditev pravic porabe – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

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, 

206/21 – ZDUPŠOP in 129/22) 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.

                                   Barbara Kolenko Helbl

                                   generalna sekretarka

Priloga: 

- Prerazporeditev in razporeditev pravic porabe

Prejmejo:

- Ministrstvo za finance

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

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. Mojca Pirnat, v.d. generalnega direktorja Direktorata za proračun

Mag. Miranda Groff Ferjančič, namestnica direktorja

Kristijan Lovrak, vodja Sektorja za proračun

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. členom ZJF ter 28. in 73. členom
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 mala in srednja podjetja ter 

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

Gradiva ni potrebno predhodno objaviti na spletni strani.

(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. Saša Jazbec

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, 206/21 –

ZDUPŠOP in 129/22) 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.

                                           Barbara Kolenko Helbl

                                         generalna sekretarka

Priloga: 

- Prerazporeditev in razporeditev pravic porabe

Prejmejo:

- Ministrstvo za finance

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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OBRAZLOŽITEV

P1600-2022-0097
Ministrstvo za finance na podlagi 42. člena ZJF predlaga razporeditev sredstev splošne 
proračunske rezervacije na Državno volilno komisijo (PU 1213) v višini 3.950.500,00 EUR.
Razporeditev se predlaga zaradi uresničitve zahteve najmanj 40.000 volivk in volivcev. Državni zbor je 
dne 18. 10. 2022 z odlokom razpisal izvedbo zakonodajnih referendumov o Zakonu o spremembi 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi 
(ZDOsk-A) in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), ki 
bodo izvedeni 27. 11. 2022. Za izvedbo treh referendumov se uporabniku DVK (1213), na proračunski 
postavki 7379 – Izvedba referendumov, NRP Ukrep št. 1213-11-0001 zagotovijo navedena sredstva.

P1700-2022-1001
Ministrstvo za notranje zadeve predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 5.004,90 EUR na 
proračunsko postavko 7608 Tekoča proračunska rezerva pri PU 1611 Ministrstvo za finance. 
Odgovorni organ za črpanje sredstev iz skladov za notranjo varnost je pri zahtevku IB.SO3.2.2-02B-
ZZP4.1 - "Stroški vzdrževanja video nadzornih sistemov na državni meji", ugotovil (št. dokumenta 410-
8/2022/92, z dne 21.10.2022), da so neupravičeni stroški v višini 5.004,90 EUR, in sicer zato, ker so 
nepravilno opredeljeni, namreč najem optične povezave po pogodbah št. C1714-15-460469, C1714-
15-460477, C1714-19-460334 in C1714-19-460301 ne sodi pod storitev vzdrževanja. Zaradi 
ugotovljenih neupravičenih stroškov je potrebno sredstva prerazporediti v splošno proračunsko 
rezervacijo. 

P2130-2022-1211
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev pravic porabe na 
Ministrstvo za zunanje zadeve v višini 1.000.000,00 EUR na podlagi sklepa Vlade štev. 51105-
26/2022/2 z dne 24. 11. 2022. Pravice porabe se prerazporejajo za humanitarni prispevek 
Svetovnemu programu za hrano (WFP) za pomoč v hrani prizadetemu prebivalstvu v najmanj razvitih 
državah v okviru humanitarnega programa »Žito iz Ukrajine«.

P2130-2022-1217
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev pravic porabe na 
Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu v skupni višini 200.000,00 EUR. Sredstva so bila 
načrtovana za izvedbo programa na osnovi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja 
na obeh straneh slovensko-madžarske meje. Razvojni program za razvoj narodnostno mešanega 
območja še ni bil sprejet. S predlagano prerazporeditvijo se ohranja namen in upravičeno območje 
(potrebe narodnostno mešanega območja).

P2600-2022-0018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 800.000,00 EUR za izplačilo otroških 
dodatkov.
Prerazporejajo se proste pravice porabe s postavke PP 5987 - Plače v višini 800.000,00 EUR na PP 
3556 - Otroški dodatek za zagotovitev izplačil zakonskih obveznosti v mesecu decembru 2022.

P2600-2022-0019
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 754.299,21 EUR za izplačilo otroških 
dodatkov.
Prerazporejajo se proste pravice porabe s postavk slovenske udeležbe v skupni višini 754.299,21 
EUR na PP 3556 - Otroški dodatek za zagotovitev izplačil zakonskih obveznosti v mesecu decembru 
2022.

P2600-2022-0021
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev
pravic porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 1.572.634,00 EUR za izplačilo otroških 
dodatkov.
Prerazporejajo se proste pravice porabe s postavke PP 3011 - Plače v višini 1.572.634,00 EUR na PP 
3556 - Otroški dodatek za zagotovitev izplačil zakonskih obveznosti v mesecu decembru 2022.
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P2600-2022-0022 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skupni višini 5.442.000,00 
EUR. Pravice porabe se prerazporejajo iz naslova nerealiziranih investicij do konca leta 2022 na 
proračunsko postavko 667210 Dejavnost osnovnega šolstva pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport, zaradi nastalih novih obveznosti iz naslova Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

P2600-2022-2023 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe na Komisijo za preprečevanje korupcije in na Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj v skupni višini 33.869,00 EUR za izplačilo plač. Pravice porabe se prerazporejajo 
iz naslova nerealiziranih investicij do konca leta 2022 za pokrivanje zakonskih obveznosti iz naslova 
Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, in 
sicer v višini 18.500,00 EUR na Komisijo za preprečevanje korupcije in v višini 15.369,00 EUR na 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

P2611-2022-0343
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga prerazporeditev 
pravic porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 5.463.223,22 EUR za brezposelne 
osebe.
Prerazporejajo se proste pravice porabe s postavke PP 7868 – Stroški izvajanja študentske prehrane, 
PP 9642 – Štipendije sklada za razvoj kadrov in štipendije, PP 7054 – Štipendije: državne, Zoisove in 
nagrade za trajnostni razvoj ter PP 5629 – Subvencioniranje študentske prehrane v skupni višini 
5.463.223,22 EUR na PP 1826 – Transferi brezposelnim za zagotovitev izplačil denarnih nadomestil 
za brezposelne osebe v mesecu decembru 2022.

P2700-2022-0057
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega finančnega 
načrta v višini 18.333.430,71 EUR.
Ministrstvo za zdravje prerazporeja pravice porabe med podprogrami. Pravice porabe v višini 
18.333.430,71 EUR se prerazporejajo z namenom zagotavljanja pravic porabe za plačilo prejetega 
zahtevka s strani ZZZS na podlagi 80. člena ZDUPŠOP (COVID-19), ki zapade 16. 12. 2022.

P2700-2022-0060
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega finančnega 
načrta v višini 35.684,64 EUR.
Ministrstvo za zdravje prerazporeja pravice porabe med podprogrami. Pravice porabe v višini 
35.684,64 EUR se prerazporejajo z namenom zagotavljanja pravic porabe za plačilo prispevka 
Republike Slovenije Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

P3330-2022-0731, P3330-2022-0745 in P3330-2022-0764
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru 
svojega finančnega načrta v skupni višini 1.661.659,61 EUR na proračunsko postavko 667210 
Dejavnost osnovnega šolstva, zaradi nastalih novih obveznosti iz naslova Dogovora o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Sredstva se
prerazporejajo iz proračunskih postavk, kjer sredstva ne bodo realizirana v višini, kot so bila prvotno 
načrtovana. 
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