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

Številka: 4110-9/2018/9
Ljubljana, 26.1.2018

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

ZADEVA: Uvrstitev projekta – Izgradnja prostorov za delavnice SGGOŠ Ljubljana - v 
veljavni načrt razvojnih programov – 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 …. redni seji dne ... ... 2018
pod točko …, sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 se na podlagi priložene tabele, uvrsti projekt 3330-
18-0057 »Izgradnja prostorov za delavnice SGGOŠ Ljubljana«.

Številka: …………….
V Ljubljani, dne: ……………

mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
- 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. Maja Makovec Brenčič, ministrica,
– Iztok Žigon, generalni direktor Direktorata za investicije,
– Mira Koren Mlačnik, vodja Sektorja za investicije v šolsko in predšolsko infrastrukturo.
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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:
Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novega projekta, ki ne predvideva povečanja odhodkov iz 
državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta MIZŠ za leto
2018. 
S predvideno izgradnjo (preselitev) objekta delavnic, se omogoči izvajanje praktičnega pouka na novi 
lokaciji, ob obstoječem objektu šole. Obenem se omogoči tudi boljša organizacija izobraževanja za 
SGGOŠ in SVŠGL ter vzpostavijo normativno ustrezni pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnega 
procesa v smislu funkcionalnega, kvalitetnega, prijetnega in varnega šolskega okolja za dijake  obeh 
šol.

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:   
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.) 



3

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

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-18-0057 
Izgradnja 
prostorov za 
delavnice SGGOŠ 
Ljubljana

631810 - Investicije 
in investicijsko 
vzdrževanje v 
srednjem šolstvu

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 

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-17-0006
Nove investicije 
srednjem šolstvu

631810 - Investicije 
in investicijsko 
vzdrževanje v 
srednjem šolstvu

1.006.149,86  EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 1.006.149,86 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
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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:
(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: 
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 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 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
Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne 
povabi k sodelovanju.

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 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade
– PRILOGA 3: Odpravek sklepa Vlade RS
– PRILOGA 4: Obrazložitev
– PRILOGA 5: Mnenje Ministrstva za finance, št. 4102-2/2018/32 z dne 26.1.2018
– PRILOGA 6: Obrazec 3, izpis iz sistema MFeRAC, DPS-06-73
– PRILOGA 7: Sklep o potrditvi DIIP št. 4110-9/2018/3 z dne 12.1.2018
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PRILOGA 3

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 petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Vlada Republike Slovenije na _____. redni seji dne 
_________ pod točko ____  izdaja sledeči

S K L E P:

V veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 se na podlagi priložene tabele se uvrsti projekt
3330-18-0057 »Izgradnja prostorov za delavnice SGGOŠ Ljubljana«

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. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI
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PRILOGA 4

OBRAZLOŽITEV:

Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novega projekta, ki ne predvidevajo povečanja odhodkov 
iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta MIZŠ 
proračuna za leto 2018. 

Projekt 3330-18-0057 »Izgradnja prostorov za delavnice SGGOŠ Ljubljana«

Predvidena je izgradnja objekta delavnic Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole v 
Ljubljani (SGGOŠ), ki se trenutno nahajajo ob objektu Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije 
Ljubljana (SVŠGL) na Kardeljevi ploščadi 28a, oddaljeni cca 160m od SGGOŠ. V preteklosti je 
SGGOŠ zasedala cel kompleks stavb, tako na lokaciji Dunajska 104 (srednja strokovna šola), 
kot tudi na Kardeljevi ploščadi 28a (srednja poklicna šola), kamor so spadale tudi delavnice. Po 
preselitvi SVŠGL na lokacijo Kardeljeva 28a ter poklicne enote SGGOŠ na Dunajsko 104, so 
delavnice ostale na stari lokaciji, v dotrajanih, zastarelih prostorih. Na lokaciji delavnic so tudi 
garaže za delovne (gradbene) stroje, kar povzroča logistične težave pri vožnji strojev na 
poligon, ki se nahaja cca 160 m severneje (ob objektu na Dunajski 104).
Namen izvedbe investicije  je zagotoviti prostore za izvajanje praktičnega pouka SGGOŠ. 

Z namenom, da se SGGOŠ omogoči preselitev delavnic in omogoči izvajanje praktičnega 
pouka, je predvidena novogradnja delavniškega dela v velikosti cca 840 m2 in preureditev dela 
kleti v velikosti cca 240 m2, kjer so predvidene garderobe, sanitarije in dve učilnici za potrebe 
praktičnega pouka.

V novembru 2017 je bil izdelan DIIP, kjer je vrednost predvidenih del ocenjena na 1.006.149,86 
EUR.
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