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

Številka: 4110-151/2019/14
Ljubljana, 8. 8. 2019

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

ZADEVA: Uvrstitev projekta 3330-19-0050 »Sanacija in prenova športnega igrišča GESŠ 
Trbovlje« v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 – 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, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 19/19; v nadaljevanju: ZIPRS1819) je Vlada 
Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2019 pod točko ……., sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 se na podlagi priložene tabele, uvrsti projekt 3330-
19-0050 »Sanacija športnega igrišča GESŠ Trbovlje«.

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

Priloga: Tabela

STOJAN TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

SKLEP PREJMEJO: 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
- Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI
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. Jernej Pikalo, minister



2

– Iztok Žigon, generalni direktor Direktorata za investicije,
– Mira Koren Mlačnik, vodja Sektorja za investicije v šolsko in predšolsko 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:
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 
leto2019. 

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje želi s sanacijo zunanjega šolskega igrišča rešiti 
problematiko dotrajanih in neprimernih površin za izvajanje športnih dejavnosti ter prireditev.
Investicija bo pomembno vplivala na razvoj srednješolskega izobraževanja, saj bo pripomogla k 
zagotovitvi ustrezne infrastrukture za izvajanje obveznih vsebin srednješolskega izobraževanja.
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.) 
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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

3330-19-0050 
Sanacija športnega 
igrišča GESŠ 
Trbovlje

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 v srednjem 
šolstvu 

631810 - Investicije 
in investicijsko 
vzdrževanje v 
srednjem šolstvu

374.498,06 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 374.498,06 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: /

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 Martina Vuk
                                      DRŽAVNA SEKRETARKA

Priloge:
– PRILOGA 1: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade
– PRILOGA 2: Odpravek sklepa Vlade RS
– PRILOGA 3: Obrazložitev
– PRILOGA 4: Mnenje Ministrstva za finance, št.4102-13/2019/482, z dne 6.8.2019_
– PRILOGA 5: Obrazec 3, izpis iz sistema MFeRAC, DPS-06-73/R
– PRILOGA 6: Sklep o potrditvi DIIP št. 4110-151/2019/12 z dne 4. 7. 2019
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PRILOGA 2

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, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 19/19; v nadaljevanju: 
ZIPRS1819) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2019 pod točko ……., 
sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 se na podlagi priložene tabele, uvrsti projekt 
3330-19-0050 »Sanacija športnega igrišča GESŠ Trbovlje«.

Priloga: Tabela

STOJAN TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

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 3

OBRAZLOŽITEV:

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 2019.

Projekt 3330-19-0050 »Sanacija športnega igrišča GESŠ Trbovlje«.

Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje (v nadaljevanju: GESŠ Trbovlje) izobražujejo 
mladino po programih Splošna gimnazija, Splošna   gimnazija – športni oddelek in Ekonomski 
tehnik. To je skupno 219 dijakov v 12 oddelkih, ki nujno potrebujejo zunanje športno igrišče za 
izvajanje programa.

Športno igrišče GESŠ Trbovlje je v slabem stanju. Starost asfaltnega sloja in vremenski vplivi 
so povzročili propadanje športnega igrišča. Namen investicije je sanacija in prenova zunanjega 
šolskega igrišča, ki je dotrajano in neprimerno za izvajanje športnih dejavnosti ter prireditev.

V sklopu investicije se predvideva izvedba zemeljskih del, rušitev obstoječe tribune in obstoječih 
konstrukcij (asfalt, tampon,…), izvedba gradbenih del (odvodnjavanje, ograja, spodnji in zgornji 
ustroj,…), izvedba betonskih del (armature), železokrivskih in tesarskih del za izvedbo 
parapetnega zidu, sanacija obstoječe ograje in zamenjava uničenih elementov ograje, izvedba 
ostalih del (vrata in PVC ograje), izvedba novih tribun in nakup in postavitev opreme (rokometni 
goli, oprema za odbojko, premični koši).

Ograjeno igrišče dimenzij 65 x 32 m, bo obsegalo tekaško stezo, multifunkcijsko igrišče s 
funkcijami rokometnega igrišča, košarkarskega igrišča, 2 manjših košarkarskih igrišč (3 na 3), 
odbojkarskega igrišča in tribuno.

Za potrebe izvedbe celotne investicije je bila že izdelana investicijska dokumentacija (DIIP) ter 
projektna in tehnična dokumentacija (PZI). Sledi izbor izvajalca GOI del in izvedba do konca 
leta 2019.

Skupna vrednost obravnavane investicije »Sanacija in prenova športnega igrišča GESŠ 
Trbovlje« znaša 374.498,06 eura z DDV.


	CB886875FE1F3E68C1258450004374B5_0.in.doc

		2019-08-09T12:55:06+0200
	Martina Vuk




