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

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 –
predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17)  je Vlada Republike Slovenije na ________ seji 
dne__________ sprejela naslednji:

SKLEP

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 se skladno s prilogo uvrsti nov projekt:

- 2711-18-0050 UKC Lj., ORL klinika - zamenjava vodovodnih cevi

Priloga:
- tabele 1x (Obrazci 3).

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za zdravje,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za finance. 

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:
dr. Ana Medved, državna sekretarka 
mag. Mirko Stopar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko
mag. Simona Hribar Motore, vodja Sektorja za investicije in javna naročila, sekretarka
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:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE



b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR

2711-18-0050 UKC Lj., ORL klinika - zamenjava vodovodnih cevi
Predmet investicije je ureditev vodovodnega sistema ORL klinike z zamenjavo neustreznih 
vodovodnih cevi z novimi, ki bodo ustrezale tehničnim in zdravstvenim predpisom ter veljavnim 
standardom za vodovodne inštalacij, ter ohranitev pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Ocenjena vrednost investicije je 660.020,00 EUR. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v 
višini 563.020,00 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

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 

Ministrstvo za 
zdravje

2711-94-0001    
UKC Ljubljana –

DTS in HB

875 
Proračunski 
sklad po 
ZIJZ

200.000,00 EUR 200.000,00 EUR

SKUPAJ 200.000,00 EUR 200.000,00 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR



OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

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.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE



Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo je narave, ki ne zahteva presoje javnosti.
/
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                                                                   dr. Ana Medved
                                 DRŽAVNA SEKRETARKA



II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

2711-18-0050 UKC Lj., ORL klinika - zamenjava vodovodnih cevi

Predmet investicije je zamenjava vodovodnih cevi na ORL Kliniki UKC Ljubljana in obsega izvedbo 
investicijsko – vzdrževalnih GOI del, pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter nadzor. 
Zamenjava cevi se bo izvedla na objektu N1 in N2, v dveh zaporednih fazah, najprej v objektu N1, 
nato na objektu N2. 

Stanje vodovodnih cevi na ORL kliniki je neustrezno. Januarja 2018 je iz cevi začela teči rjavkasta 
voda, pri vzorčenju vode pa so pristojne službe UKC Ljubljana zaznale povečane vsebnosti železa v 
pitni vodi. Na objektu N2 je bilo že pred tem zaznano večjo število prepustov vode. Inštitut za metalne 
konstrukcije (IMK) je izvedel analizo stanja cevi vodovodnega sistema na objektih N1 in N2 in podal 
oceno stanja, iz katere izhaja, da:

- je potrebno cevi v objektu N2 čim prej zamenjati, saj je njihova preostala življenjska doba 
skoraj nič,

- je stanje cevi za vročo vodo v objektu N1 glede na kriterij, da se za interno vodovodno 
omrežje načrtuje življenjska doba 50 let, sorazmerno slabo: pričakovana odpoved v roku 10-
15 let,

- je stanje cevi za hladno v objektu N1 dobro in bo doseglo načrtovano življenjsko dobo,
- menjava samo dela vodovodnega sistema z nerjavnimi cevmi lahko dodatno korozijsko 

obremeni preostali (nezamenjani) del vodovodnega sistema s pocinkanimi cevmi.

Namen investicije je popraviti slabo tehnično stanje stavb N1 in N2 ORL klinike in zagotoviti, da 
zdravstveno neoporečnost pitne vode ter s tem povezano varnost obravnave bolnikov in varno delo 
zaposlenih. Cilj investicije je ureditev vodovodnega sistema ORL klinike z zamenjavo neustreznih 
vodovodnih cevi z novimi, ki bodo ustrezale tehničnim in zdravstvenim predpisom ter veljavnim 
standardom za vodovodne inštalacij, ter ohranitev pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Ocenjena vrednost investicije je 660.020,00 EUR (po stalnih cenah in tekočih cenah). 

Viri financiranja investicije:
- Ministrstvo za zdravje: 563.020,00 EUR,
- UKC Ljubljana: 97.000,00 EUR.

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil potrjen s sklepom številka 4300-43/2018-3, ki je 
bil potrjen dne 18.5.2018.
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