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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
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ZADEVA: Uvrstitev projekta »Prenova Vile Podrožnik« v veljavni načrt razvojnih programov 2018 
– 2021 - predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 6. odstavka 21. člena in petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18) in 21. člena Zakona o 
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 Odl. 
US: U-I-294/07-16, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na …. 
redni seji dne ... pod točko … sprejela naslednji

S K L E P:

V veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 se uvrsti nov projekt 1511-18-0003 1.
»Prenova Vile Podrožnik«, kot izhaja iz priloge.

Vlada Republike Slovenije je določila, da lahko Generalni sekretariat Vlade RS prevzema in 2.
plačuje obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu 
države na namenski postavki 8922 – Stvarno premoženje – sredstva kupnine od prodaje 
državnega premoženja, in sicer do višine 160.000 EUR. 

                                                                                         mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                          generalna sekretarka

Priloga:
- tabela

Prejmejo:
– 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:

mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije,

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

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

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:

Vrednost projekta 1511-18-0003 Prenova Vile Podrožnik je v višini 673.288,72 EUR. Projekt se bo 

delno financiral iz integralnih sredstev proračuna, in sicer v višini 315.024,32 EUR, v višini 

358.264,40 EUR pa iz namenskih sredstev. V skladu s šestim odstavkom 21. člena ZIPRS1819 

(Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) ter na podlagi soglasja vlade se bodo obveznosti v letu 

2018 prevzele in plačale nad načrtovanimi pravicami porabe v sprejetem proračunu. 

Projekt se bo zaključil v letu 2019, pri čemer se bodo namenska sredstva za financiranje zagotovila s 

prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018.

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 

160.000 168.264,40 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

160.000

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



Generalni sekretariat 

Vlade RS

1511-18-0003 Prenova 

Vile Podrožnik

1554 Investicije 

in inv. 

vzdrževanje dr. 

organov

Generalni sekretariat 

Vlade RS

1511-18-0003 Prenova 

Vile Podrožnik 

8922 Stvarno 

premoženje – 

sredstva kupnine 

od prodaje 

državnega 

premoženja

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 

Generalni sekretariat 

Vlade RS

1511-17-0001 Program 

inv. in inv. vzdrževanja 

2017-2018

1554 Investicije 

in inv. 

vzdrževanje

78.000,00

Generalni sekretariat 

Vlade RS

1511-17-0004 Dejavnost 

JGZ Brdo

2175 JGZ - 

BRDO
100.000,00

Generalni sekretariat 

Vlade RS

1511-17-0009 Obnova in 

dozidava hotela Brdo

170267 

Predsedovanje 

EU - investicije

137.024,32

Generalni sekretariat 

Vlade RS

1511-17-0005 

Investicijsko vzdrževanje

in obnova vladnih stavb

8922 Stvarno 

premoženje – 

sredstva kupnine 

od prodaje 

državnega 

premoženja

160.000,00 30.000,00

SKUPAJ 475.024,32 30.000,00

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

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

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunuI.

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.

Finančne posledice za državni proračunII.

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.-

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Za tovrstna gradiva ni predvideno sodelovanje javnosti.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Mag. Lilijana Kozlovič

GENERALNA SEKRETARKA



Priloga 1: Predlog sklepa

Na podlagi 6. odstavka 21. člena in petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18) in 21. člena Zakona o Vladi 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 Odl. US: U-

I-294/07-16, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji 

dne ... pod točko … sprejela naslednji

S K L E P:

1. V veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 se uvrsti nov projekt 1511-18-0003 »Prenova Vile 

Podrožnik«, kot izhaja iz priloge.

2. Vlada Republike Slovenije je določila, da lahko Generalni sekretariat Vlade RS prevzema in plačuje 

obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države na namenski 

postavki 8922 – Stvarno premoženje – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja, in sicer 

do višine 160.000 EUR. 

                                                                                         mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                          generalna sekretarka

Priloga:
- tabela

Prejmejo:
– Generalni sekretariat Vlade RS 
– Ministrstvo za finance

Obrazložitev:

V veljavni načrt razvojnih programov 2018 – 2021 se uvrsti nov projekt, v okviru katerega se bo 

izvajala obnova in energetska sanacija Vile Podrožnik. Vila je vodena v Registru kulturne dediščine 

Slovenije. Uporablja se izključno v protokolarne namene in je ob vladni palači najpomembnejši 

protokolarni objekt v glavnem mestu države. Potrebno jo je prenoviti, odpraviti tehnične 

pomanjkljivosti, zmanjšati porabo primarne energije, poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter 

sanirati zunanjo ureditev. 

Deloma prenovitvena dela sovpadajo z ukrepi energetske prenove, v okviru katere bo izvedena 

prenova dotrajanega sistema ogrevanja, obnova stavbnega pohištva in toplotna izolacija strešne 

plošče, obstoječe sijalke se bodo zamenjale z varčnimi led sijalkami, izvedena bo nova hidroizolacija. 

Z investicijo se bo sanirala južna terasa ter terasa nad vhodom in zunanje stopnice, uredilo 

prezračevanje kuhinje, zagotovila klimatizacija bivalnih prostorov, vgradila nova hladilna in 

zamrzovalna komora, uredilo prezračevalni kanal, sanirale kopalnice v nadstropju ter na streho 

namestili dodatni snegolovi.

Poleg del v in neposredno na objektu je potrebno urediti odvodnjavanje dvorišča in izvesti sanacijo 

obstoječega ribnika, ki pušča.



Projekt se bo delno financiral iz integralnih sredstev proračuna, delno pa iz namenskih sredstev. V 

skladu s šestim odstavkom 21. člena ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) ter na 

podlagi soglasja vlade se bodo obveznosti v letu 2018 prevzele in plačale nad načrtovanimi pravicami 

porabe v sprejetem proračunu. Projekt se bo zaključil v letu 2019, pri čemer se bodo namenska 

sredstva za financiranje zagotovila s prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018.
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