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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
in 206/21 – ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na seji ... dne ... pod točko … sprejela naslednji
SKLEP
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:
Kristijan Lovrak, p.p. vodja Direktorata 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. č lenom ZJF, 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
DA
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
NE
Evropske unije
c)
administrativne posledice
NE
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
NE
konkurenčnost podjetij
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
NE
klasifikacije programskega proračuna
razvojne dokumente Evropske unije i n m ednarodnih
organizacij
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:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

Tilen Božič
državni sekretar

NE
NE

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

SKLEP
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
P1315-2022-0010
Komisija za preprečevanje korupcije predlaga prerazporeditev sredstev v okviru svojega
finančnega načrta iz PP 5432 – Plače na PP 5435 – Materialni stroški v višini 190.000,00 EUR.
Prerazporeditev se predlaga zaradi celovite prenove in vzdrževanja na področju informacijske
tehnologije/infrastrukture v skladu s podrobno obrazložitvijo v dopisu št. 4100-1/2021-17 z dne 20. 6.
2022.
P1522-2022-0059
Statistični urad RS (SURS) predlaga prerazporeditev sredstev v okviru svojega finančnega
načrta iz PP 160005 – Statistični projekti EU 14-20 Lastna udeležba na PP 200069 – Mednarodne
konzultacije v višini 14.589,20 EUR. SURS je prejel več pobud oz. pogodb držav prejemnic pomoči
(Statistični urad Makedonije in Črne gore) za izvedbo konzultacij in tehnične pomoči za prilagoditev
evropskemu sistemu na različnih statističnih področjih v okviru več-državnega programa IPA. V času
planiranja ni bilo možno natančno predvideti števila in vrednosti posameznih pogodb, posebno zaradi
epidemioloških razmer, zato se prenaša sredstva slovenske soudeležbe drugih EU projektov, z
namenom realizacije študijskih obiskov in mednarodnih konzultacij.
P1600-2022-0074
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pokritje obveznosti po 97.
členu ZIUPOPDVE v višini 2.796,54 EUR. Brezposelni osebi se prizna pravica do začasnega
denarnega nadomestila zaradi izgube zaposlitve v času epidemije, in sicer od prvega dne
nastanka brezposelnosti in največ za čas trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19
osebi, ki ji je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali s
potekom časa, za katerega je bila sklenjena in je bila pred 18. oktobrom 2020 na podlagi delovnega
razmerja vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji, pri čemer ne izpolnjuje
pogojev za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost po določbah Zakona o urejanju trga
dela. Na podlagi sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. V Ps 727/2021 z dne 2.
12. 2021 in sodbe Višjega delovnega sodišča opr. št. Psp 54/2022 z dne 13. 4. 2022 je Zavod RS za
zaposlovanje izdal odločbo št. 1226/70/2021-19, z dne 13. 6. 2022, na podlagi katere se izplača
zahtevek enemu upravičencu v višini 2.796,54 EUR.
P1600-2022-0075
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pokritje obveznosti na
podlagi 68. člena do 78. člena - Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) - za napotitve na čakanje od 1. oktobra 2020 do
31. januarja 2021 (deveti odstavek 74. člena) in 39. člena do 53. člena Zakona o dodatnih ukrepih za
omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21) ter Sklepov o podaljšanju ukrepa delnega
povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (Uradni list RS, št. 55/21 in
85/21) za napotitve na čakanje od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021. Z razporeditvijo v višini 16.044,08 EUR
se zagotavljajo pravice porabe za izplačilo povračila nadomestila plače iz naslova napotitev na
čakanje do 30. 6. 2021 za 20 delodajalcev za 24 zaposlenih.
P1600-2022-0076
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pokritje obveznosti na
podlagi 13. do 23. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, odrejena
karantena traja najdlje do 30. septembra 2020, 57. do 67. člena Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 odrejena karantena in razlog višje sile - od 1. oktobra do 31.
decembra 2020, Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega
vala epidemije COVID-19 in Sklepa o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih
ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 podaljšujeta ukrep do 30.
junija 2021. Z razporeditvijo v višini 87.464,98 EUR se zagotavljajo pravice porabe za izplačilo
povračila nadomestila plač 87 delodajalcem za 229 zaposlenih.

6/9

P1600-2022-0077
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pokritje obveznosti po 25.
členu ZNUPZ v višini 171.706,01 EUR. Na podlagi 25. člena do 36. člena Zakona o nujnih ukrepih na
področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) je delavec, ki zaradi
karantene na domu ne more opravljati dela, je upravičen do nadomestila plače. Z
razporeditvijo se zagotavljajo pravice porabe za povrnitev nadomestila plač 518 delodajalcem za 691
zaposlenih v višini 171.706,01 EUR na podlagi prejetih in obdelanih zahtevkov za obdobje
upravičenosti od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.
P1600-2022-0078
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pokritje obveznosti po 25.
členu ZNUPZ v višini 1.211.918,37 EUR. Na podlagi 7. in 8. člena ZDUPŠOP (Uradni list RS,
št. 206/21 in 52/22 – odl. US) o podaljšanju veljavnosti 25. člena do 36. člena Zakona o nujnih ukrepih
na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) je delavec, ki zaradi
karantene na domu ne more opravljati dela, je upravičen do nadomestila plače. Z
razporeditvijo se zagotavljajo pravice porabe za povrnitev nadomestila plač 2.864 delodajalcem za
5.268 zaposlenih v višini 1.211.918,37 EUR na podlagi prejetih in obdelanih zahtevkov za obdobje
upravičenosti od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022.
P1600-2022-0079
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Ministrstvu za zdravje v višini 854.142,64 EUR. Ministrstvu za zdravje se zagotovijo sredstva za
plačilo zahtevkov, ki so bili prejeti v obdobju od 3. 6.–21. 6. 2022 in se nanašajo na izvajanje covid
ukrepov v obdobju januar-junij 2022 (dodatek pri delu s covid pacienti 56. člen ZZUOOP, izvedba
testiranja in podaljšane obravnave). Računi zapadejo v roku 30 dni od prejema, torej v obdobju od
3. 7.–21. 7. 2022.
P1600-2022-0080
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije na
Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) v višini 60.000,00 EUR zaradi celovite prenove in
vzdrževanja na področju informacijske tehnologije/infrastrukture (vlogi KPK št. 4100-1/2021/15 z dne
26. 4. 2022 in št. 4100-1/2021-17 z dne 20. 6. 2022). Sredstva se bodo porabila za prvi del prenove
informacijskega sistema Erar, nakup pisarniške opreme in nujno ureditev strežniške sobe z ustrezno
omaro in hladilnim sistemom. V času planiranja proračuna ni bilo možno natančno predvideti vseh
zapletov, zato sredstva niso zagotovljena v zadostni višini. Sredstva se bodo zagotovila na PP 5438 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov, na projektu 1315-20-0001 Investicije manjših
vrednosti za obdobje 2021-2025.
P1600-2022-0081
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pokritje obveznosti po 61.a
členu ZIUZEOP v višini 997,78 EUR. Brezposelni osebi se prizna pravica do začasnega denarnega
nadomestila plače zaradi izgube zaposlitve od prvega dne nastanka brezposelnosti za čas
trajanja začasnih ukrepov iz tega zakona osebi, ki ji je od 13. marca 2020 dalje prenehala pogodba o
zaposlitvi iz poslovnega razloga ali s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, in je bila pred 13.
marcem 2020 na podlagi delovnega razmerja vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki
Sloveniji, pri čemer ne izpolnjuje pogojev za pridobitev nadomestila za brezposelnost po določbah
Zakona o urejanju trga dela. Znesek v višini 997,78 EUR se izplača eni brezposelni osebi za obdobje
upravičenosti od 10. 4. 2020 do 31. 5. 2020.
P1600-2022-0082
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pokritje obveznosti po 11.
do 23. členu ZIUOOPE v višini 18.831,88 EUR. Za čas trajanja razglašene epidemije je določeno, da
lahko delodajalec uveljavlja delno povračilo nadomestila plače, zaradi odreditve dela s skrajšanim
delovnim časom. ZRSZ je dolžan po prejeti sodbi, izvršiti plačilo pravice delodajalcem, kateri so podali
tožbo na Upravno sodišče v Ljubljani, na negativno odločitev o dodelitvi subvencije. Znesek v višini
18.831,88 EUR se izplača 10 delodajalcem za obdobje upravičenosti od junija do septembra 2020.
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P1600-2022-0083
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 2.900.000,00 EUR za
izvajanje zakona o osebni asistenci (ZOA). Ob pripravi spremembe proračuna 2022 se je bilo
potrebno v okviru ministrstva uskladiti znotraj danih limitov, tako da sredstva niso bila planirana v višini
kot bi bila potrebna. Prav tako postopki, ki jih je prinesla sprememba ZOA (oktober 2021) še niso
zaživeli v polni meri, zato tudi le to še ni vidno na finančnih izdatkih, ki naj bi se na letni ravni zmanjšali
za cca 10 mio eur letno kot bi le ti bili sicer, če do spremembe ZOA ne bi prišlo. Trenutno pa število
uporabnikov storitev osebne asistence še vedno raste (jan. 2022 - 3.560 uporabnikov, apr. 2022 3.797 uporabnikov). Uporabniki so invalidi, ki potrebujejo pomoč pri vseh tistih opravilih in dejavnostih,
ki jih sami ne morejo izvajati zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebujejo doma in
izven doma, da lahko živijo neodvisno, aktivno in so enakopravno vključeni v družbo.
P1620-2022-0034
Ministrstvo za finance (FURS) predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 44.400,60 EUR
na Ministrstvo za pravosodje. FURS zaradi premestitve dveh uslužbencev predlaga prerazporeditev
skladno s sporazumom o prenosu dveh dovoljenih zaposlitev iz kadrovskega načrta FURS v kadrovski
načrt Ministrstva za pravosodje. FURS je z dnem 17. 5. 2022 podpisal Sporazum o prenosu dveh
dovoljenih zaposlitev iz kadrovskega načrta Ministrstva za finance (FURS) v kadrovski načrt
Ministrstva za pravosodje in prenosu finančnih sredstev iz FURS na Ministrstvo za pravosodje za leto
2022. Na podlagi zahtevka se prerazporeja sredstva za plače dveh javnih uslužbencev.
P1700-2022-0017
Ministrstvo za notranje zadeve predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 4,27 EUR na
proračunsko postavko 7608 Tekoča proračunska rezerva pri Ministrstvu za finance. Na podlagi
Zahtevka za vračilo št. A.SO3.1.2-01C-ZZV-1 za projekt "Spremljanje prisilnega vračanja", je potrebno
v skladu s Priročnikom, v primeru ugotovitve nepravilnosti po povračilu sredstev EU, izvesti
prerazporeditev pravic porabe s postavk integralnega proračuna na postavke splošne proračunske
rezervacije, za del plačan iz slovenske udeležbe.
P1714-2022-1020 Irena
Ministrstvo za notranje zadeve predlaga prerazporeditev pravic porabe v višini 410.135,00 EUR
znotraj finančnega načrta. Prerazporeditev je pripravljena na podlagi sklepa Vlade RS št. 4101389/2022/2 z dne 25. 5. 2022 za uvrstitev novega projekta 1714-22-0002 Krepitev vladavine prava v
Severni Makedoniji. Sredstva na novem projektu bodo namenjena za izvajanje twinning projekta
Krepitev vladavine prava v Severni Makedoniji. Projekt se je začel izvajati 18. 1. 2021 in se bo
predvidoma zaključil 17. januarja 2026. Slovenija je v projekt vstopila z dnem 21. 2. 2022. Ministrstvo
za notranje zadeve in slovenska policija Severno Makedonijo vseskozi podpirata pri reformah, nujnih
za izpolnjevanje zahtev. Strokovnjaki ministrstva in policije so vključeni v različne projekte na področju
vladavine prava, tudi v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. V
konzorciju z vodilno partnerico Slovaško slovenski policisti zaključujejo twinning projekt Uskladitev
nacionalnih sistemov za upravljanje meja z EU in schengenskimi zahtevami. Slovenska policija je v
okviru projekta upravljanja s povečanim migracijskim tokom s svojimi policisti že od 2016 prisotna na
makedonsko – grški meji. Sodelovanje v navedenem projektu v Severni Makedoniji bi zato pomenilo
smiselno nadaljevanje in nadgradnjo dosedanjega dela in sodelovanja.
P2600-2022-0009
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) predlaga prerazporeditev
pravic porabe na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v višini 17.237,34 EUR na podlagi
3. člena Sporazuma med MDDSZ ter Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
podpisanega dne 30. 5. 2022 zaradi trajne premestitve javne uslužbenke z MDDSZ na urad. S
premestitvijo javne uslužbenke se prerazporeditvijo tudi proračunska sredstva, to je znesek za plače in
druge prejemke ter povračila stroškov javne uslužbenke, ki je za proračunsko leto določen v višini
17.237,34 EUR.
P3330-2220-0359 in P3330-2022-0361
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga prerazporeditev pravic porabe v
Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi Sporazuma o začasni spremembi kadrovskega načrta
in o prenosu finančnih sredstev iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ministrstvo za
zunanje zadeve, potrebnih za delo javnega uslužbenca v Stalnem Predstavništvu Republike Slovenije
pri EU v Bruslju, št. 100-169/2015/130 z dne 17. 5. 2022, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
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šport predlaga prerazporeditev pravic porabe za stroške dela ter materialne stroške v skupni višini
50.734,98 EUR na proračunsko postavko 140006 SPBR pri Ministrstvu za zunanje zadeve.
P4400-2022-0002
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru predlaga prerazporeditev pravic porabe v okviru svojega
finančnega v višini 5.000,00 EUR sredstev. Okrožno državno tožilstvo v Mariboru predlaga
prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnega načrta in sicer iz postavke Alternativno reševanje
sodnih sporov na postavko materialnih stroškov za zagotovitev sredstev za izvedbo prevodov v
kazenskih zadevah.
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