III.1.6
ODPIRANJE NOVIH PRORAČUNSKIH
POSTAVK V SKLADU
Z 10. ČLENOM ZIPRS1819

Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2019

Odpiranje novih proračunskih postavk
v skladu z 10. členom ZIPRS1819
V skladu s prvim odstavkom 10. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 je Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za finance, ki je pripravljen na
predlog neposrednega uporabnika, med letom odprla integralne proračunske postavke, na katerih so se
pravice porabe zagotavljale s prerazporeditvami.
Na podlagi sklepov Vlade RS so bile v letu 2019 odprte naslednje integralne proračunske postavke:
-

pri proračunskemu uporabniku 3130 Ministrstvo za javno upravo se je v okviru glavnega
programa 0402 – Ravnanje s stvarnim premoženjem in podprograma 040201 – Prostorski in drugi
pogoji za delo državnih organov, odprla proračunska postavka:
180141 – Nakup ZTO na meji za potrebe migrantske krize;

-

pri proračunskemu uporabniku 3130 Ministrstvo za javno upravo se je v okviru glavnega
programa 0402 – Ravnanje s stvarnim premoženjem in podprograma 040201 – Prostorski in drugi
pogoji za delo državnih organov, odprla proračunska postavka:
180055 – Energetske sanacije – upravičeni stroški;

-

pri proračunskemu uporabniku 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve se je v okviru glavnega
programa 0301 – Politična diplomacija in konzularne storitve in podprograma 030104 –
Predsedovanje Svetu EU, odprla proračunska postavka:
190025 – Najem nadomestnih prostorov SPBR;

-

pri proračunskemu uporabniku 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve se je v okviru glavnega
programa 0301 – Politična diplomacija in konzularne storitve in podprograma 030103 Predstavljanje RS v tujini, odprla proračunska postavka:
190028 – Obnova SPBR.

Ministrstvo za finance je v skladu z drugim odstavkom 10. člena ZIPRS1819 in na podlagi vplačanega
namenskega prihodka na predlog neposrednega uporabnika med letom odpiralo namenske postavke.
V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 10. člena ZIPRS1819 je Ministrstvo za finance za izvajanje
projektov, ki se financirajo iz namenskih sredstev finančnih mehanizmov in namenskih sredstev EU s
pripadajočo slovensko udeležbo odpiralo nove proračunske postavke. Pravice porabe na navedenih
postavkah so se zagotovile s prerazporeditvami. Na področju kohezijske politike so se odprle nove
postavke samo na podlagi predhodnega soglasja organa upravljanja.
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