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Številka:                41012-50/2017/2

Datum:                  27. 7. 2017

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljnjem besedilu: 

ZJF) in 28. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 

(Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17; v nadaljnjem besedilu ZIPRS1718) je Vlada Republike 

Slovenije na 145. redni seji dne 27. 7. 2017 pod točko 11A sprejela naslednji

S K L E P :

I

Izvrši se naslednja razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije

na podlagi tretjega odstavka 42. člena ZJF:

1611 MINISTRSTVO ZA FINANCE

1. z ukrepa št. 1611-11-0032, s postavke 7608 – Tekoča proračunska rezerva in 

konta 4090 – Splošna proračunska rezervacija,

na ukrep št. 1518-17-0001, na postavko 1322 – Neposredno komuniciranje vlade z 

javnostjo in vladne informacijske kampanje in konto 4020 – Pisarniški in splošni material in 

storitve,

uporabnik 1518 URAD VLADE ZA KOMUNICIRANJE

v višini 72.000,00 evra;

2. z ukrepa št. 1611-11-0032, s postavke 7608 – Tekoča proračunska rezerva in konta 

4090 – Splošna proračunska rezervacija,

na ukrep št. 1518-17-0001, na postavko 1322 – Neposredno komuniciranje vlade z 

javnostjo in vladne informacijske kampanje in konto 4021 – Posebni material in storitve,

uporabnik 1518 URAD VLADE ZA KOMUNICIRANJE

v višini 15.000,00 evra;

3. z ukrepa št. 1611-11-0032, s postavke 7608 – Tekoča proračunska rezerva in konta 

4090 – Splošna proračunska rezervacija,

na ukrep št. 1518-17-0001, na postavko 1322 – Neposredno komuniciranje vlade z 

javnostjo in vladne informacijske kampanje in konto 4026 – Poslovne najemnine in 

zakupnine,

uporabnik 1518 URAD VLADE ZA KOMUNICIRANJE

v višini 5.000,00 evra;



4. z ukrepa št. 1611-11-0032, s postavke 7608 – Tekoča proračunska rezerva in konta 

4090 – Splošna proračunska rezervacija,

na ukrep št. 1518-17-0001, na postavko 1322 – Neposredno komuniciranje vlade z 

javnostjo in vladne informacijske kampanje in konto 4029 – Drugi operativni odhodki,

uporabnik 1518 URAD VLADE ZA KOMUNICIRANJE

v višini 5.000,00 evra.

II

Izvrši se naslednji prenos pravic porabe

na podlagi prvega odstavka 28. člena ZIPRS1718:

1611 MINISTRSTVO ZA FINANCE

z ukrepa št. 1611-11-0006, s postavke 4760 – Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ in 

konta 4131 – Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja,

na projekt št. 2555-16-0004, na postavko 160119 – Vodnogospodarska javna služba in konto 

4025 – Tekoče vzdrževanje,

uporabnik 2555 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

v višini 2.500.000,00 evra.

                                                                                                                       

Mag. Lilijana Kozlovič

generalna sekretarka

Prejmeta:

Ministrstvo za finance–

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje–
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