
PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del):

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Gp.mizs@gov.si

Številka: 60310-1/2018/17
Ljubljana, 2.3.2018
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
»Mladinski dom Maribor« – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP) ter 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 6. člena ter šestega 
odstavka 21.člena Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike 
Slovenije na  ___ redni seji ___ 2018 sprejela naslednji

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Mladinski dom Maribor«

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

 Mladinski dom Maribor, Ulica Saše Deva 21, 2000 Maribor,
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana.

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:

- Bruno Rednak, generalni sekretar,
- mag. Gregor Mohorčič, generalni direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno 

šolstvo,
- mag. Polona Šoln-Vrbinc, vodja sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

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:
S sklepom o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Mladinski 
dom Maribor« se dopolnjuje priloga sklepa, in sicer z dejavnostmi, ki jih bo izvajal Mladinski dom 
Maribor kot izbran upravičenec s sklepom o izbiri št. 5442-18/2017/28 z dne 29. 6. 2017 na javnem 
razpisu za dodelitev sredstev »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami«.
6. Presoja posledic za:

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

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA

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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



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
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 

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

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

SKUPAJ

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: Finančne posledice niso predvidene.
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

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: 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: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 dr. Maja Makovec Brenčič
                                                          MINISTRICA



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) ter 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 6. člena ter šestega odstavka 
21.člena Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na  
___ redni seji ___ 2018 sprejela naslednji

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Mladinski dom Maribor«

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Mladinski dom Maribor« št. 01403-
29/2016/4 z dne 24. 8. 2016 se Priloga Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
»Mladinski dom Maribor« spremeni tako, da se glasi:

» Druge dejavnosti zavoda so:
A/01.4 živinoreja,
A/01.410   prireja mleka,
A/01.500   mešano kmetijstvo,
A/01.6       storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov,
A/01.62     storitve za živinorejo, razen veterinarskih,
C/10.510  mlekarstvo in sirarstvo,
C/18.120   drugo tiskanje,
C/18.130   priprava za tisk in objavo,
C/18.140   knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
C18.200    razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
G/46.11     posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilih surovin in polizdelkov,
G/46.2      trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi,
G/46.3       trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
G/46.33    trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
G/47.81     trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
I/56.102     okrepčevalnice in podobni obrati,
I/56.210     priložnostna  priprava in dostava jedi,
I/56.290     druga oskrba z jedmi,
I/56.300     strežba pijač,
J/58.110     izdajanje knjig,
J/58.130 izdajanje časopisov,
J/58.140    izdajanje revij in druge periodike,
J/58.190    drugo založništvo,
J/62.020 svetovanje o računalniških napravah in programih,
J/62.030    upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J/62.090     druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110     obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
L/68.200     oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
M/72.190    raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M/72.200    raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M/74.900    drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N/77.310 dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup,
N/81.100    vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/81.210    splošno čiščenje stavb,
N/82.190    fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,



N/82.300    organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N/82.990    druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
O/84.2    posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost,
P/85.510    izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/85.520    izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590    drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600    pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 umetniško uprizarjanje,
R/90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/90.030 umetniško ustvarjanje,
R/93.110 obratovanje športnih objektov,
S/96.010 dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic.«

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

 Mladinski dom Maribor, Ulica Saše Deva 21, 2000 Maribor,
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana.



OBRAZLOŽITEV:

S sklepom o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Mladinski dom 
Maribor« se dopolnjuje priloga sklepa, in sicer z dejavnostmi, ki jih bo izvajal Mladinski dom Maribor 
kot izbran upravičenec s sklepom o izbiri št. 5442-18/2017/28 z dne 29. 6. 2017 na javnem razpisu za 
dodelitev sredstev »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami«.
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