III.1.3
OPREDELITEV GLAVNIH ZNAČILNOSTI
PRERAZPOREJANJA V LETU 2019

Obrazložitve zaključnega računa za leto 2019

PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE MED NAMENI
Skladno s 23. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja. Obseg
izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med
prerazporeditvami na in z njih. Zadnji sprejeti proračun je Rebalans proračuna Republike Slovenije za
leto 2019 (Rb2019), (Uradni list RS, št. 19/19 z dne 29. 3. 2019).
Skladno s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
lahko neposredni uporabnik v svojem finančnem načrtu samostojno in brez omejitev prerazporeja
pravice porabe v okviru istega podprograma, prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru
glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme
presegati 10 % podprograma tega neposrednega uporabnika, in med glavnimi programi, pri čemer
skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5 % glavnega
programa tega neposrednega uporabnika v sprejetem proračunu. Pri tem ne glede na prvi in drugi
odstavek tega člena, ne sme samostojno odločati o prerazporeditvah pravic porabe s postavk slovenske
udeležbe, s postavk namenskih sredstev EU, s postavk namenskih sredstev finančnih mehanizmov ter
s in na plačne konte integralnih postavk, razen med plačnimi konti integralnih postavk v obsegu iz
prvega in drugega odstavka tega člena. Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko
odloča o prerazporeditvah pravic porabe na plačne konte do višine 2 % sprejetega proračuna na
plačnih kontih s kontov iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve.
Skladno s 25. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
lahko predlagatelj finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe znotraj istega
podprograma v okviru finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, lahko
odloča o prerazporeditvah med podprogrami v okviru glavnega programa brez omejitev in med
glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne
sme presegati 5 % glavnega programa tega predlagatelja v sprejetem proračunu, v okviru finančnih
načrtov neposrednih uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti. Ne glede na prvi in drugi odstavek tega
člena predlagatelj finančnega načrta ne sme samostojno odločati o prerazporeditvah pravic porabe s
postavk slovenske udeležbe, s postavk namenskih sredstev EU, s postavk namenskih sredstev
finančnih mehanizmov ter s in na plačne konte integralnih postavk v finančnih načrtih neposrednih
uporabnikov iz njegove pristojnosti, razen med plačnimi konti integralnih postavk v obsegu iz prvega
in drugega odstavka tega člena. Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko predlagatelj
finančnega načrta, v okviru finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti,
odloča o prerazporeditvah pravic porabe na plačne konte do višine 2 % sprejetega proračuna na
plačnih kontih s kontov iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve.
Skladno s 26. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
o prerazporeditvah med različnimi postavkami slovenske udeležbe in med različnimi postavkami
namenskih sredstev EU na področju kohezijske politike odloča organ upravljanja na predlog
predlagatelja finančnega načrta brez omejitev.
Ne glede na prejšnji odstavek o prerazporeditvah med različnimi postavkami slovenske udeležbe in
med različnimi postavkami namenskih sredstev EU na področju kohezijske politike, med različnimi
programskimi obdobji, odloča vlada na predlog organa upravljanja, ki ga predloži Ministrstvu za
finance, ta pa Vladi RS.
Skladno s 27. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
lahko Ministrstvo za finance samostojno in brez omejitev po 24. in 25. členu tega zakona izvaja
prerazporeditve znotraj finančnega načrta tega ministrstva in organov v njegovi sestavi, ki so potrebne
za plačila obveznosti politike 22 – Servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta, ki znotraj istega podprograma zagotavlja pravice porabe
drugemu predlagatelju finančnega načrta, o prerazporeditvi pravic porabe odloča Ministrstvo za
finance.
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Skladno z 28. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
lahko Vlada RS odloča o prerazporeditvah pravic porabe ne glede na omejitve iz 24. in 25. člena tega
zakona med:
1. podprogrami v okviru glavnega programa različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer
skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 20 % podprograma
v sprejetem proračunu;
2. glavnimi programi posameznega ali različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno
povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % glavnega
programa v sprejetem proračunu;
3. politikami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne politike ne sme presegati 5 %
politike v sprejetem proračunu.
Vlada lahko odloča ne glede na omejitve iz 24., 25. in 26. člena tega zakona in prejšnjega odstavka o
prerazporeditvah pravic porabe:
1. na postavke slovenske udeležbe, med njimi in z njih;
2. na postavke namenskih sredstev EU in med temi postavkami;
3. na postavke namenskih sredstev finančnih mehanizmov in med temi postavkami;
4. na postavko 7608 – Tekoča proračunska rezerva pri ministrstvu, in sicer do obsega pravic porabe,
določenega v 42. členu ZJF;
5. na postavko 7640 – Rezerva Republike Slovenije pri ministrstvu, in sicer do obsega pravic
porabe, določenega v 48. členu ZJF;
6. na postavke v politiki 21 – Pokojninsko varstvo in z njih;
7. na postavke v politiki 22 – Servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi in z
njih;
8. na postavke v politiki 24 – Plačilo v EU in z njih;
9. na postavke v glavnem programu 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč, med njimi in z njih;
10. na postavke v podprogramu 230102 – Sredstva za množične migracije, med njimi in z njih;
11. na postavke v podprogramu 030104 – Predsedovanje EU, med njimi in z njih;
12. med, na in s plačnih kontov neposrednih uporabnikov proračuna;
13. s plačnih kontov integralnih postavk na postavko organa, ki je zadolžen za zagotovitev pogojev za
začetek dela in poslovanja osebe javnega prava, ki je ustanovljena po uveljavitvi proračuna za
tekoče leto, ko se prerazporejajo javni uslužbenci skupaj s kadrovsko kvoto in sredstvi za plače;
14. z integralnih postavk za materialne stroške in z integralnih postavk za investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov na postavko organa, ki je zadolžen za zagotovitev pogojev za
začetek dela in poslovanja osebe javnega prava, ki je ustanovljena po uveljavitvi proračuna za
tekoče leto.
Ne glede na prvi odstavek tega člena vlada odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ki so navedene v
prejšnjem odstavku samo na način, kot je določen v prejšnjem odstavku.
Vlada odloča o prerazporeditvah na predlog ministrstva, ki je pripravljen na predlog predlagatelja
finančnega načrta.
Če gre za prerazporeditev na postavke za kohezijsko politiko in s teh postavk po 1. in 2. točki drugega
odstavka tega člena, pripravi predlog za prerazporeditev predlagatelj finančnega načrta v skladu s
predpisi, ki urejajo postopke za izvajanje kohezijske politike in v sodelovanju z organom upravljanja
ter ga predloži ministrstvu, ta pa vladi.
Kadar neposredni uporabnik izvaja plačila v breme postavk namenskih sredstev EU ali v breme
postavk namenskih sredstev finančnih mehanizmov, vendar ne zagotovi črpanja namenskih sredstev
EU oziroma namenskih sredstev finančnih mehanizmov zaradi neupravičene porabe sredstev, mora o
tem obvestiti ministrstvo in predlagati preknjižbo porabe v višini sredstev, ki niso imela kritja v
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namenskih sredstvih EU oziroma v namenskih sredstvih finančnih mehanizmov. Preknjižba porabe se
mora izvršiti v okviru proračuna tekočega leta in v breme prostih pravic porabe na postavkah, ki niso
vezane na namenska sredstva EU ali na namenska sredstva finančnih mehanizmov. Ob neusklajenosti
lahko ministrstvo omeji izvrševanje proračuna posameznemu proračunskemu uporabniku.
Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah je bilo v letu 2019 razporejenih sredstev splošne
proračunske rezervacije v višini 55,4 mio EUR, s proračunske postavke 7608 Tekoča proračunska
rezerva.
Podrobnejše poročilo prerazporeditev pravic porabe o katerih odloča Vlada RS je v poglavju III.7.2.
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