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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

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:

Leon Behin, namestnik 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, 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 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.

                                           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

P1211-2022-0066 
Državni zbor Republike Slovenije predlaga prerazporeditev sredstev znotraj svojega 
finančnega načrta v skupnem znesku 600.000,00 EUR. V letu 2022 se je v okviru predsedovanja 
Slovenije Svetu EU zaradi epidemije COVID-19 odvil samo en dogodek najvišjega protokolarnega 
ranga, ki je terjal večino stroškov, ki so do sedaj zapadli v plačilo. Dogodka (srečanje COSAC in 
srečanje generalnih sekretarjev parlamentov EU) pa sta bila izvedena v obliki avdio-video konference, 
kar pomeni velik prihranek pri stroških. 
Letos so bile izvedene tudi volitve v Državni zbor in v novem sklicu je izvoljenih 60 novih poslancev. 
Starim poslancem pripada nadomestilo po prenehanju funkcije, prav tako nekaterim odpravnina ob 
upokojitvi. Na pisarniškem in splošnem materialu je za plačilo objav v Uradnem listu potrebno
zagotoviti dodatnih 50.000,00 EUR (polletna realizacija v 2022 je za 30.000,00 EUR večja od letnega 
povprečja v zadnjih treh letih). Stroški električne energije in ogrevanja bodo po sedanjih ocenah višji 
vsaj za 300.000,00 EUR, prav tako so višji stroški tekočega vzdrževanja. Za nemoteno delovanje 
Državnega zbora je nujno potrebna prerazporeditev pravic porabe s katero se bo pokrilo naštete 
vsebine.

P1600-2022-0084
Ministrstvo za finance predlaga razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije 
Ministrstvu za zdravje v višini 291.688,12 EUR. Ministrstvu za zdravje se zagotovijo sredstva za 
plačilo zahtevkov, ki so bili prejeti v juniju in pa en del februarja ter se nanašajo na izvajanje COVID 
ukrepov (dodatek za neposredno delo s pacienti COVID (56. člen ZZUOOP), za izvajanje javne službe 
na NIJZ (38. čl. ZZUOOP) ter povračil za samotestiranje).

P1600-2022-0085
Finančni upravi Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije 
za pokritje COVID-19 obveznosti v skupni višini 12.795.000,00 EUR, in sicer:

 za pokritje obveznosti po 43. členu ZIUPGT v višini 7.110.000 EUR. FURS na podlagi 43. 
člena ZIUPGT ponudnikom storitev, ki izpolnjujejo pogoje iz zakona, izplačuje sredstva v višini 
unovčenih bonov za plačilo storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki jo 
opravlja ponudnik in je v celoti izvedena in koriščena na ozemlju Republike Slovenije. FURS 
bo 15. 7. 2022 upravičencem izplačal sredstva za unovčene bone od 16. 6. 2022 do 30. 6. 
2022,

 za pokritje obveznosti po 35. členu ZIUOOPE v višini 5.685.000 EUR. FURS na podlagi 
35. člena ZIUOOPE ponudnikom na področju turizma izplačuje sredstva v višini unovčenih 
bonov. FURS bo 15. 7. 2022 upravičencem izplačal sredstva za unovčene bone za obdobje 
od 16. 6. 2022 do 30. 6. 2022.

P2130-2022-0440
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga prerazporeditev pravic porabe
znotraj svojega finančnega načrta v višini 1.000.000,00 EUR, zaradi potreb na področju trženja in 
razvoja turizma preko promocije Slovenije kot turistične destinacije preko večjih mednarodno 
odmevnih športnih dogodkov, ki bodo potekali v letošnjem letu v Sloveniji in imajo izjemen mednarodni 
medijski obseg.

P2130-2022-0448
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) predlaga prerazporeditev pravic 
porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 174.504,42 EUR.
Prerazporeditev sredstev (na postavko Trženje in razvoj turizma) je potrebna za izvedbo javnega 
razpisa za sofinanciranje uvedbe okoljskih znakov. Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in 
fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma 
in gostinstva k uvajanju ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in 
gostinskih obratih. S tem jih želi MGRT spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega 
ali trajnostnega znaka ter k prilagoditvi ponudbe zaradi epidemije COVID-19, s poudarkom na 
varnosti, zdravju in individualizirani turistični ponudbi domačim in tujim gostom. S sofinanciranjem 
uvedbe okoljskih znakov se sledi strateški viziji slovenskega turizma, to je: Slovenija je globalna 
zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in 
osebne koristi. Cilj javnega razpisa je pridobitev okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve 
in gostinske ponudnike ter prilagoditve turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19.
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P2700-2022-0024
Ministrstvo za zdravje predlaga prerazporeditev pravic porabe znotraj svojega finančnega 
načrta v višini 360.000,00 EUR med politikami, in sicer iz proračunske postavke 221087 
Zagotavljanje pravic in razvoj sistema dolgotrajne oskrbe na proračunsko postavko 180051 
Pandemska gripa – cepiva. Pravice porabe se na proračunski postavki 180051 zagotovijo z 
namenom, ker je Evropska komisija na zahtevo Evropskega sveta izvedla skupno naročilo cepiv za 
morebitne prihodnje pandemije H1N1 in s potencialnimi proizvajalci cepiv proti pandemski gripi izvedla 
pogajanja ter v letu 2022 dosegla sporazum s proizvajalcem GSK, ki lahko Sloveniji ponudi potrebno 
količino 750.000 odmerkov. Pravice porabe se prerazporedijo iz proračunske postavke namenjene 
izvajanju dolgotrajne oskrbe, saj se bo izvajanje določenih zakonskih pravic na podlagi Zakona o 
dolgotrajni oskrbi pričelo v letu 2023. Tako ostaja določen del pravic porabe na tej postavki 
neporabljen.
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