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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-18-0065 »ZRC SAZU–postavitev 
rastlinjaka in gojilnice« v Načrt razvojnih programov – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 5. odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 
in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Vlada Republike Slovenije na … seji, dne 
………sprejela naslednji 

s k l e p:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 se skladno s priloženo tabelo uvrsti nov projekt:
- 3330-18-0065 ZRC SAZU–postavitev rastlinjaka in gojilnice.

   
                                                                                        mag. Lilijana Kozlovič
                                                                             GENERALNA SEKRETARKA

SKLEP PREJMEJO:
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI, 
4. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 

Ljubljana.

PRILOGE:
- Predlog sklepa Vlade RS (priloga 1)
- Tabela

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:
- Iztok Žigon, generalni direktor Direktorata za investicije,
- Mateja Tilia, vodja Sektorja za investicije v visokošolsko in znanstveno infrastrukturo,
- Tina Pograjec, podsekretarka v Sektorju za investicije v visokošolsko in znanstveno 

infrastrukturo.



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:
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju: ZRC 
SAZU) je ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter ima pravice in dolžnosti javnega 
raziskovalnega zavoda. Sestavlja ga 19 raziskovalnih inštitutov in predstavlja osrednjo slovensko 
znanstveno ustanovo s področja humanistike. Njihove raziskave segajo na področje družboslovja, 
naravoslovja, tehnike in družbene medicine. 

V letošnjem letu je bil zaključen projekt izgradnje Logističnega centra ZRC SAZU na Igu, ki 
predstavlja največji kompleks, v katerem delajo raziskovalke in raziskovalci ZRC SAZU. Že leta 
2013, v času priprave projektov za gradnjo Logističnega centra ZRC SAZU na Igu, je bila izražena 
potreba po postavitvi rastlinjaka za potrebe delovanja Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC 
SAZU (v nadaljevanju: BIJH). Glede na pridobljeno površino zemljišča za gradnjo, je po umestitvi 
vseh potreb v gabarite stavbe Logističnega centra, za postavitev rastlinjaka zmanjkalo 
razpoložljivega prostora. V letih od načrtovanja pa do realizacije investicije izgradnje Logističnega
centra ZRC SAZU so se potrebe po prostorih povečale in delno spremenile. Raziskovalci so glede 
na njihovo delo na raziskovalnih projektih izrazili in s projekti utemeljili potrebo po postavitvi 
rastlinjaka in gojilnice za živali, saj v obstoječem stanju BIJH ne razpolaga s prostori, primernimi za 
izvajanje celotnega spektra raziskav na področju rastlinstva in živalstva. Poleg tega se je izkazalo, 
da primanjkuje prostora za skladiščenje še neobdelane materije, pridobljene na terenu.

Z izvedbo investicije želi ZRC SAZU pridobiti infrastrukturo, ki bo omogočala izvajanje raziskav, 
študij in poskusov, ki se bodo vršili predvsem v zunanjih klimatskih pogojih, vendar kontroliranih v 
smislu izločitve vpliva neželenih okoljskih faktorjev. Raziskave bodo obsegale ekološke, vedenjske, 
evolucijske, taksonomsko-sistematske raziskave, raziskave okoljske DNK, študije alelopatije in 
invazivnih vrst, raziskave vpliva podnebnih sprememb na biodiverziteto, študije biološkega 
upravljanja agro-ekosisteomov ipd.. Obstoječa infrastruktura nudi le improvizacijo oz. približek 
pogojev za izvajanje raziskav, študij in poskusov, ki se vršijo predvsem v zunanjih klimatskih pogojih, 
vendar kontroliranih v smislu izločitve vpliva neželenih okoljskih faktorjev. Za določen tip raziskav pa 
raziskovalci BIJH doslej sploh niso imeli infrastrukturnih pogojev in jih niso izvajali, vendar jih v okviru 
novo-razvijajoče se, globalno pomembne in aktualne raziskovalne dejavnosti načrtujejo. 

Ocenjena vrednost investicije je 372.457,10 EUR, od tega 320.617,66 EUR v letu 2018 in 51.839,44 
EUR v letu 2019. Investicija obsega nakup zemljišča, postavitev rastlinjaka, gojilnice za živali in 
nakup opreme. Iz proračuna RS bo zagotovljenih 296.140,36 EUR v letu 2018 za nakup zemljišča. 
Predmetna sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvami med projekti znotraj postavke 569810 –
Investicije v raziskovalno dejavnost. Sredstva za ostale stroške investicije bo zagotovil ZRC SAZU. 

Odpiranje novih projektov v NRP v okviru razpoložljivih sredstev predstavlja redno delo v skladu s 
sprejetimi predpisi. Pri tem nikakor ne gre za nove zakonodajne projekte, uvajanje novih politik ali 
sprejemanje novih strateških usmeritev, ali drugih aktivnosti, ki bi lahko v kakršnemkoli pogledu 
nakazovale na zlorabo oblasti, zaradi česar smatramo, da navedeno aktivnost lahko obravnavamo 
kot tekoče posle.

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  s redn ja  pod je t ja  te r  
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: 



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

MIZŠ
3330-18-0065-ZRC 
SAZU-postavitev 
rastlinjaka in gojilnice 

569810 –
Investicije v 
raziskovalno 
dejavnost

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR
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 

MIZŠ
3330-17-0056 – INZ-
umestitev v nove 
prostore

569810 –
Investicije v 
raziskovalno 
dejavnost

296.140,36
EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 296.140,36
EUR 0,00 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:
Potrebna proračunska sredstva za izvedbo projekta se v letu 2018 zagotovi s prerazporeditvijo 
sredstev iz projekta 3330-17-0056 – INZ-umestitev v nove prostore.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/  

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: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) se javnosti ni 
povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 dr. Maja Makovec Brenčič
                                                          MINISTRICA

Priloge:
- Priloga 1: Predlog sklepa Vlade RS
- Priloga 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade
- Priloga 3: Obrazložitev
- Priloga 4: Tabela
- Priloga 5: Sklep o potrditvi DIIP z dne 8. 6. 2018



Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: …………………..
Datum: …………………….

Na podlagi 5. odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 
in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Vlada Republike Slovenije na … seji, dne 
………sprejela naslednji 

s k l e p:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 se skladno s priloženo tabelo uvrsti nov projekt:
- 3330-18-0065 ZRC SAZU–postavitev rastlinjaka in gojilnice.

   
                                                                                        mag. Lilijana Kozlovič
                                                                             GENERALNA SEKRETARKA

SKLEP PREJMEJO:
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,

3. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI, 
4. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 

Ljubljana.

PRILOGE:
- Tabela

PRILOGA 1: Predlog sklepa Vlade RS



PRILOGA 3: Obrazložitev

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju: ZRC 
SAZU) je ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter ima pravice in dolžnosti javnega 
raziskovalnega zavoda. Sestavlja ga 19 raziskovalnih inštitutov in predstavlja osrednjo slovensko 
znanstveno ustanovo s področja humanistike. Njihove raziskave segajo na področje družboslovja, 
naravoslovja, tehnike in družbene medicine. 

V letošnjem letu je bil zaključen projekt izgradnje Logističnega centra ZRC SAZU na Igu, ki se je po 
zaključku gradnje preimenoval v Raziskovalno postajo Barje.  Raziskovalna postaja Barje predstavlja 
največji kompleks, v katerem delajo raziskovalke in raziskovalci ZRC SAZU. Že leta 2013, v času 
priprave projektov za gradnjo Logističnega centra ZRC SAZU na Igu, je bila izražena potreba po 
postavitvi rastlinjaka za potrebe delovanja Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU (v 
nadaljevanju: BIJH). Glede na pridobljeno površino zemljišča za gradnjo, je po umestitvi vseh potreb v 
gabarite stavbe Logističnega centra, za postavitev rastlinjaka zmanjkalo razpoložljivega prostora. V 
letih od načrtovanja pa do realizacije investicije izgradnje Logističnega centra ZRC SAZU so se 
potrebe po prostorih povečale in delno spremenile. Raziskovalci so glede na njihovo delo na 
raziskovalnih projektih izrazili in s projekti utemeljili potrebo po postavitvi rastlinjaka in gojilnice za 
živali, saj v obstoječem stanju BIJH ne razpolaga s prostori, primernimi za izvajanje celotnega spektra 
raziskav na področju rastlinstva in živalstva. Poleg tega se je izkazalo, da primanjkuje prostora za 
skladiščenje še neobdelane materije, pridobljene na terenu.

Z izvedbo investicije želi ZRC SAZU pridobiti infrastrukturo, ki bo omogočala izvajanje raziskav, študij 
in poskusov, ki se bodo vršili predvsem v zunanjih klimatskih pogojih, vendar kontroliranih v smislu 
izločitve vpliva neželenih okoljskih faktorjev, npr. predatorjev, parazitov, invazivnih vrst idr.. Raziskave 
bodo obsegale ekološke, vedenjske, evolucijske, taksonomsko-sistematske raziskave, raziskave 
okoljske DNK, študije alelopatije in invazivnih vrst, raziskave vpliva podnebnih sprememb na 
biodiverziteto, študije biološkega upravljanja agro-ekosisteomov ipd.. Obstoječa infrastruktura nudi le 
improvizacijo oz. približek pogojev za izvajanje raziskav, študij in poskusov, ki se vršijo predvsem v 
zunanjih klimatskih pogojih, vendar kontroliranih v smislu izločitve vpliva neželenih okoljskih faktorjev. 
Za določen tip raziskav pa raziskovalci BIJH doslej sploh niso imeli infrastrukturnih pogojev in jih niso 
izvajali, vendar jih v okviru novo-razvijajoče se, globalno pomembne in aktualne raziskovalne 
dejavnosti načrtujejo. Nameravana investicija v oba objekta v prihodnosti pomeni vsebinsko širitev 
raziskovalnega področja BIJH in dvig kakovosti znanstvenoraziskovalnega dela in objav.

Ocenjena vrednost investicije je 372.457,10 EUR, od tega 320.617,66 EUR v letu 2018 in 51.839,44 
EUR v letu 2019. Investicija obsega nakup zemljišča, postavitev rastlinjaka, gojilnice za živali in nakup 
opreme. Iz proračuna RS bo zagotovljenih 296.140,36 EUR v letu 2018 za nakup zemljišča. 
Predmetna sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvami med projekti znotraj postavke 569810 –
Investicije v raziskovalno dejavnost. Sredstva za ostale stroške investicije bo zagotovil ZRC SAZU.
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