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EVA 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Prerazporeditev 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, 55/17 in 

163/22) ter 28. in 71. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 

2024 (Uradni list RS, št. 150/22) je Vlada Republike Slovenije na seji ... dne ... pod točko … sprejela 

naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se prerazporedijo pravice porabe v proračunu države za 

leto 2023, kot izhaja iz Priloge tega sklepa.

                                   Barbara Kolenko Helbl

                                   generalna sekretarka

Priloga: 

- Prerazporeditev 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 v skladu z 28. in 71. členom ZIPRS2324 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 PFN.

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: NE



pristojnosti občin,

delovanje občin,

financiranje občin.

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, 55/17 in 

163/22), ter 28. in 71. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 

(Uradni list RS, št. 150/22) je Vlada Republike Slovenije na seji ... dne ... pod točko … sprejela 

naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se prerazporedijo pravice porabe v proračunu države za leto 

2023, kot izhaja iz Priloge tega sklepa.

                                           Barbara Kolenko Helbl

                                         generalna sekretarka

Priloga: 

- Prerazporeditev pravic porabe

Prejmejo:

- Ministrstvo za finance

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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OBRAZLOŽITEV

P1500-2023-0001 
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (PFN 1511) predlaga prerazporeditev sredstev 
znotraj svojega finančnega načrta v skupnem znesku 470.498,00 EUR.
Prerazporeditev na podlagi dopisa MF št. 410-108/2022/289 z dne 28. 10. 2022 in dopisa Urada Vlade 
RS za narodnosti (UN) 41003-3/2022-UN/2 (UN03) z dne 21. 10. 2022. Gre za manjkajoče pravice 
porabe v finančnem načrtu UN za leti 2023 in 2024 zaradi povišanja povprečnine.

P3330-2023-0024 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru 
svojega finančnega načrta v skupni višini 61.259,13 EUR za namen sofinanciranja projekta LOOP 
- Opolnomočenje učiteljev za razvoj na osebnem, profesionalnem in socialnem področju preko stalnih 
inovativnih programov kolegialnega uvajanja iz Programa Erasmus+. MIZŠ je skupaj z vodilnim 
partnerjem INOVA+ Innovation Services SA iz Portugalske uspešno kandidiralo na razpisu Evropske 
komisije za eksperimentiranje razvojnih politik na področju izobraževanja v okviru sredstev Erasmus+ 
s projektom LOOP. V projekt, ki poteka od 28. 2. 2021 do 27. 2. 2024, je skupno vključenih 13 
partnerjev iz 7 držav, poleg Slovenije in Portugalske še Grčija, Španija, Hrvaška, Nemčija, Italija. 
Glavni namen projekta je prispevati k celovitosti politik na področju učiteljskega poklica v vseh 
stopnjah učiteljske kariere. V okviru projekta bo izmerjen vpliv in razširljivost formalnega usposabljanja 
mentorskega programa in uvajalnega programa učiteljev z namenom izboljšati poklicne poti v 
učiteljskem poklicu. Sredstva se prerazporejajo iz proračunskih postavk, kjer sredstva ne bodo 
realizirana v višini, kot so bila prvotno načrtovana. 

P3330-2023-0032
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru 
svojega finančnega načrta v višini 35.410,00 EUR zaradi zagotovitve ustreznega obsega sredstev 
za pokritje stroškov dela za zaposlene v Slovenskem šolskem muzeju in sicer zaradi višjih obveznosti 
za plačila do zaposlenih na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 
2022 in 2023, ki je bil sprejet v oktobru 2022 (Ur.l.RS, 136/22). 

P3330-2023-0051
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru 
svojega finančnega načrta v skupni višini 2.623.644,65 EUR in sicer z namenom, da se bodo 
zagotovile pravice porabe za projekte NOO. V Finančnem načrtu MIZŠ je uvrščenih že 59 projektov iz 
NOO, ki jim je potrebno skladno z ZIPRS2324 zagotoviti ustrezno dinamiko pravic porabe. Dodatno 
zagotovljena sredstva so potrebna, da bo omogočeno izvajanje projektov in sklepanje pogodb za 
projekte, ki so že uvrščeni v NRP. 

P3330-2023-0057
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bili sprejeti 
ukrepi za omilitev posledic in vpliva draginje, predvsem rasti cen prehrambnih izdelkov ter 
energentov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic 
porabe v okviru svojega finančnega načrta v skupni višini 5.232.777,24 EUR. Dodatno
zagotovljena sredstva bodo omogočila, da se cena malice za učence in dijake v šolskem letu 
2022/2023 ne bo zvišala in bo ostala v višini, ki je bila določena za šolsko leto 2021/2022, dijaki in 
študenti bodo v šolskem letu 2022/2023 plačevali oskrbnino v dijaškem domu v višini izhodiščne cene, 
kot je veljala v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022, poleg tega pa bo za študijsko leto 2022/2023 
cena bivanja študentov v javnih študentskih domovih, javnih dijaških domovih in zasebnih študentskih 
domovih v višini, kot je bila določena na dan 1. 6. 2022. 
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