Povezano prerazporejanje – prerazporejanje v veljavnem proračunu
(N3) ob spreminjanju veljavnega plana (PL3) projekta/ukrepa NRP
Pri pripravi spremembe proračuna za leto 2011 je bilo potrebno načrtovati vsa proračunska sredstva v
Načrtu razvojnih programov (NRP) in sicer poleg projektov tudi nove elemente - ukrepe. Rezultat tega
se odraža tudi tako, da sta drugi in tretji del sprejetega proračuna v celoti usklajena. Skladno s 5.
členom ZIPRS1112 pa morata biti posebni del in NRP usklajena tudi v tekočem letu, zato je vse
spremembe pri izvrševanju proračuna potrebno preverjati z obeh vidikov. Temu ustrezno so bili
prilagojeni tudi postopki v MFERAC in sicer se spremembe odvijajo hkrati, ob upoštevanju
dosedanjih pravil in omejitev tako na strani prerazporejanja pravic porabe, kot tudi pri spreminjanju
plana projektov ali ukrepov v NRP.
Postopek prerazporeditve tj. sprememb plana in proračuna v objektu DPS-06-73 in DPS-04-01, ki v
največji možni meri zagotavlja njuno usklajenost, poteka na naslednji način:
1. Uporabnik najprej v objektu DPS-06-73 pripravi vlogo in sicer
a) za spremembo NRP ali
b) za vzdrževanje NRP,
s katero bo npr. znižal veljavni plan (PL3) na prvem projektu/ukrepu ( P1/U1). Hkrati mora na tej
vlogi urediti tudi druge podatke, ki so posledica te spremembe na projektu/ukrepu
(preveritev/uskladitev veljavne vrednosti, ev. zamik dinamike financiranja, druge logične kontrole).
Tako pripravljeno vlogo je potrebno potrditi do statusa MBU oziroma do drugega ustreznega statusa
pred dokončno potrditvijo (status MO), kot izhaja iz Tabele 1, upoštevati pa je potrebno vse dosedanje
postopke in pravila na področju NRP.
Tabela1 : Spremembe NRP
Sklep
Sodelujoči pri
vlade/OU
DPS-06-73
Statusi*
potrjevanju
NOV PROJEKT/UKREP
VLADA
MP-MBU-MBP-MBF-MO
DA
PU-MF
NOV PRJ/UKREP OU
MP-MBU-MBP-MBT-MBF-MBD-MO
DA
PU-OU-MF-OU
SPREMEMBA PU
MP-MBU-MBP-MBF-MO
NE
PU-MF
SPREMEMBA OU (<20%) MP-MBU-MBP-MBT-MBF-MBD-MO
NE
PU-OU-MF-OU
SPREMEMBA OU (>20%) MP-MBU-MBP-MBT-MBF-MBD-MO
DA
PU-OU-MF-OU
SPREMEMBA VLADA
MP-MBU-MBP-MBF-MO
DA
PU-MF
VZDRŽEVANJE PU
MP-MBU-MO
NE
PU
Legenda: OU = organ upravljanja, PU = proračunski uporabnik, MF = Ministrstvo za finance

* V tabeli je »krepko« označen status, do katerega je potrebno potrditi vlogo pri povezanemu
prerazporejanju.
2. Nato bo v DPS-04-01 pripravil vlogo za prerazporeditev proračuna (N3) tj. prenos sredstev iz
projekta/ukrepa P1/U1 na drug projekt/ukrep P2/U2 in jo potrdil v rezervacijo (status PRS).
3. V DPS-06-73 bo pripravil vlogo za povečanje plana (PL3) na projektu/ukrepu P2/U2 ter jo tudi
prav potrdil do statusa MBU oziroma drugega ustreznega (predhodnega) statusa (podrobno v
Tabeli 1).
4. Ko bosta vlogi ustrezno pripravljeni in izvedeni vsi potrebni postopki, bo vlogo za prerazporeditev
potrdil v status PK, vlogi za spremembo (ali vzdrževanje) NRP pa se bosta samodejno potrdili v
status MO (če bo prerazporeditev zavrnjena, bosta samodejno zavrnjeni tudi obe vlogi).
5. Po potrditvi prerazporeditve, se bo samodejno sprožila še kontrola glede usklajenosti
projektov/ukrepov. Če bo ugotovila, da obstajajo neusklajeni projekti ali/in ukrepi (množica
elementov NRP), se bo prikazalo poročilo, s katerimi elementi tj. projekti/ukrepi je presežen

sprejeti proračun. (ta del je še v pripravi – bo izdelan z naslednjo verzijo, v začetku februarja
2011)
OPOZORILO: koraki bodo med sabo usklajeni le, če se bodo izvajali po navedenem zaporedju!.
Pogoj, da bo potrditev prerazporeditve dejansko povzročila tudi potrditev obeh vlog za spremembo
NRP je, da mora biti znesek sprememb na NRP in pri prerazporeditvah, identičen. Slednje zahteva
sodelovanje in usklajeno ravnanje vseh udeleženih pri spreminjanju proračuna.
POSEBNOSTI pri prerazporejanju med evidenčnim projektom (EP) in konkretnim projektom, ki je
njegov naslednik:
Logika EP deluje tako kot prej - veljavni plan na EP se ob potrditvi vloge za spremembo konkretnega
projekta uredi samodejno, zato je treba pripraviti samo vlogo za spremembo konkretnega projekta. V
kolikor pa gre za prerazporejanje na nov projekt vloga v DPS-06-73 ni potrebna, saj je le-ta kot prva
že potrjena v sistemu. V prvi fazi naročila povezanega prerazporejanja žal ni bilo mogoče predvideti
vseh opcij in so besedila opozoril mogoče nekoliko zavajajoča.
Usklajenost bodo zagotavljale dopolnjene kontrole:
 M146, M155: kontroli bosta dovolili povišanje veljavnega plana do vsote veljavnega proračuna
N3 in rezervacije proračuna N52,
 P194: kontrola bo dovolila prerazporeditev proračuna do vsote veljavnega plana in rezervacije
plana.
Za pomoč in sprotno spremljanje zgoraj opisanega postopka lahko uporabnik uporabi Poročilo DPS06-72, na katerem si na jezičku »Dodatni kriteriji 1« izbere v polju »Šifra« oba elementa (P1/U1) in
P2/U2). Poročilo dodatno uredi z novim pogledom na ikoni »Grupiranje«, kjer nastavi stolpce:
Veljavni plan (PL3), Veljavni proračun (N3), Razlika med N3 in PL3, Rezervacije NRP (N5).

»Rezervacija plana projekta NRP« z oznako PL5, je novost in ima naslednji namen: ko bo vloga za
spremembo NRP prešla iz statusa priprave v status MBU, se bo sprememba vsote veljavnega plana na
posamezni vrstici (Leto, Postavka, Konto) glede na stanje v registru prištela k temu znesku. Ko bo
vloga prešla v končen status (MO, MS, MZ), pa se bo sprememba plana na vlogi odštela od zneska
ZNE_PL5.
Nov znesek se bo uporabljal v dopolnjenih kontrolah M146, M155 in P194. Kot že navedeno, ga je
mogoče prikazati na poročilu DPS-06-72 ter tudi v objektu DPS-06-23-05.

Postopek potrditve prerazporeditve v status PRS (rezervacija) sedaj poteka tako, da bo uspešen tudi
tedaj, kadar bosta veljavni plan PL3 in veljavni proračun N3 na projektu IZ enaka, čeprav bo vloga za
spremembo tega projekta/ukrepa še v postopku potrjevanja (statusi MBU, MBP, MBT, MBF, MBD)
za znižanje veljavnega plana. Prerazporediti bo možno znesek razlike med veljavnim planom na vlogi
in veljavnim proračunom N3 (veljavni proračun ne bo možno »spustiti« pod veljavni plan na tej
vlogi).
Na podlagi obstoječe ureditve »Pregled razpoložljivosti pravic porabe« je izdelana tudi nova ureditev z
enakim nazivom, prejšnja pa je preimenovana v »Pregled razpoložljivosti pravic porabe (po stari
programski klasifikaciji)«, kjer je polje »Podprogram« preimenovano v »(Stari) Podprogram«,
podnaslov izpisa pa je nastavljen na »Po stari programski klasifikaciji«.

