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EVA:

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Odprtje proračunske postavke in zagotovitev pravic porabe pri proračunskem uporabniku 

2711 Ministrstvo za zdravje – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 10. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 

leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/2022) na seji......., dne......... sprejela naslednji

SKLEP

1. Pri proračunskemu uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravje se v okviru glavnega programa 1701 -

Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva in podprograma 170101 -

Urejanje in razvoj na področju zdravstva, odpre proračunska postavka:

- 230066 Dodatki plačne skupine J – Posebni vladni projekt.

2. Sredstva za pokrivanje obveznosti iz prejšnje točke tega sklepa, se v letu 2023 zagotovijo s 

prerazporeditvijo pravic porabe znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje v višini 6.478.380 eur z 

ukrepa 2711-22-0039 - Dodatki 15. ter 16. člen ZNUZSZS, postavke 221206 – Financiranje storitve nad

rednim obsegom programa zdr. dej. 15. člen ZNUZSZS.

                                       Barbara Kolenko Helbl

                                                                                                        Generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za finance;

- Ministrstvo za zdravje.

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

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:

Ministrstvo za zdravje se na podlagi 10. člena ZIPRS2324 z namenom izvajanja Posebnega vladnega 

projekta za plačno skupino J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva odpre nova proračunska postavka

Dodatki plačne skupine J – Posebni vladni projekt. Sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo iz



proračunske postavke 221206 – Financiranje storitve nad rednim obsegom programa zdr. dej. 15. člen 

ZNUZSZS.

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:

Ministrstvo za zdravje ocenjuje finančne posledice v letu 2023 višini 6.478.380 eur, ki se bodo na novi

proračunski postavki, skladno s 24. členom ZIPRS2324, zagotovile s prerazporeditvijo sredstev znotraj 

finančnega načrta MZ, in sicer iz postavke 221206 – Financiranje storitve nad rednim obsegom programa 

zdr. dej. 15. člen ZNUZSZS. Izplačilo zadnjega kvartala leta 2023 zapade v leto 2024 ocenjeno v višini 

2.159.460 eur.



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

0 0

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

2711 Ministrstvo za zdravje

2711-22-

0039

Dodatki 15. 

ter 16. člen 

ZNUZSZS

221206 - Financiranje 

storitve nad rednim obsegom 

programa zdr. dej. 15. člen 

ZNUZSZS.

6.478.380

EUR

2711 Ministrstvo za zdravje

2711-19-

0006 

Izboljšanje 

likvidnostne 

situacije 

JZZ.

9513 sistemska ureditev 

zdravstvenega varstva
/ 2.159.460

SKUPAJ
6.478.380

EUR

2.159.460

EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:

I. 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.

II. 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:

/

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. Saša Jazbec

državna sekretarka



PREDLOG

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 10. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/2022) na seji......., dne......... sprejela naslednji

SKLEP

1. Pri proračunskemu uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravje se v okviru glavnega programa 1701 

- Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva in podprograma 

170101 - Urejanje in razvoj na področju zdravstva, odpre proračunska postavka:

- 230066 Dodatki plačne skupine J – Posebni vladni projekt.

2. Sredstva za pokrivanje obveznosti iz prejšnje točke tega sklepa, se v letu 2023 zagotovijo s 

prerazporeditvijo pravic porabe znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje v višini 6.478.380 

eur z ukrepa 2711-22-0039 - Dodatki 15. ter 16. člen ZNUZSZS, postavke 221206 – Financiranje

storitve nad rednim obsegom programa zdr. dej. 15. člen ZNUZSZS.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za finance;

- Ministrstvo za zdravje.



OBRAZLOŽITEV

Vlada RS je 24. 1. 2023 sprejela Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in 

socialnega varstva (v nadaljevanju PVP), ki bo omogočil izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela. PVP je sprejet za obdobje 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Ministrstvo za 

zdravje zagotavlja pravice porabe za del plačne skupine J, ki se nanaša na zdravstveno dejavnost, 

med tem ko za del plačne skupine J, ki se nanaša na socialno varstvo zagotavlja pravice porabe 

MDDSZ. Zahtevke pošiljajo javni zavodi, ki so po določenih merilih upravičeni do financiranja tega 

dodatka, kvartalno pristojnemu ministrstvu. Prvo izplačilo se tako lahko pričakuje v aprilu. Financiranje 

PVP bo MZ zagotovil s prerazporeditvijo pravic porabe znotraj svojega finančnega načrta iz postavke 

221206 – Financiranje storitve nad rednim obsegom programa zdr. dej. 15. člen ZNUZSZS, ukrepa 

2711-22-0039 - Dodatki 15. ter 16. člen ZNUZSZS v letu 2023. V letu 2023 bo MZ zagotovil 6,5 mio 

eur in v letu 2024 v višini 2,2 mio eur (zadnji kvartal zapade v izplačilo v letu 2024).
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