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EVA /

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

ZADEVA: Prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport preko načrtovanih pravic porabe v letu 2018 – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št.71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Vlada Republike Slovenije na seji......., 
dne.................. sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za 
prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem 
proračunu države in sicer:

1. na namenski postavki 728210 Sredstva za investicije v visoko šolstvo in študentske domove 
(koncesije) do višine dejansko vplačanih namenskih prejemkov,

2. na namenski postavki 745510 Stvarno premoženje – sredstva kupnine od prodaje državnega 
premoženja dodatno za 3.177,27 EUR do višine 3.177,27 EUR,

3. na namenski postavki 860110 Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega 
premoženja dodatno za 436.440,00 EUR do višine 950.000,00EUR,

4. na namenski postavki 891910 Stvarno premoženje – sredstva odškodnin dodatno za 
240.000,00 EUR do višine 240.000,00 EUR,

     Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za finance,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

Priloge:
- predlog sklepa Vlade RS (priloga 1).,



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:
- Iztok Žigon, v.d. generalnega direktorja Direktorata za investicije
- Mateja Tilia, vodja sektorja  za investicije v visokošolsko in znanstveno infrastrukturo
- Mira Koren Mlačnik, vodja sektorja za predšolsko in šolsko 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:
V sprejetem proračuna RS za leto 2018 je bilo v okviru namenskih postavk Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) načrtovanih 5.139.340 EUR odhodkov. 
Tekom izvajanja aktivnosti v zvezi z namenskimi postavkami v letu 2018 se je izkazalo, da 
načrtovana poraba sredstev v letu 2018 presega odhodke iz naslova namenskih postavk v sprejetem 
proračunu za leto 2018. V skladu z navedenim je potrebno povečati pravice porabe v letu 2018 na 
naslednjih postavkah: 

- 728210 – Sredstva za investicije v visoko šolstvo in študentske domove (koncesije) v
vrednosti 875.200,00 EUR,

- 745510 - Stvarno premoženje – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 
na 3.177,27 EUR,

- 860110 – Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja v 
vrednosti 436.440,00 EUR,

- 891910 – Stvarno premoženje – sredstva odškodnine 240.000,00 EUR.

Glede na navedeno je bilo pripravljeno predmetno vladno gradivo za pridobitev soglasja, da lahko 
MIZŠ na namenskih proračunskih postavkah prevzema in plačuje obveznosti preko načrtovanih 
pravic porabe za leto 2018.

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 ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  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
 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.)
Sredstva so zagotovljena v okviru finančnega načrta MIZŠ.

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 

1.554.817,27
EUR

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

1.554.817,27
EUR

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

MIZŠ
3211-11-0072 
Odplačilo kreditov za 
investicije v VŠ in ŠD

728210 –
Sredstva za 
investicije v 
visoko 
šolstvo in 
študentske 
domove 
(koncesije)

875.200,00 
EUR

MIZŠ
3311-11-0026 
Izvajanje dejavnosti 
MŠŠ

745510 -
Stvarno 
premoženje 
– sredstva 
kupnine od 
prodaje 
državnega 
premoženja

3.177,27 
EUR

MIZŠ

3330-18-0068 Nakup 
zemljišča SŠ SG in 
Muta na lokaciji Muta, 
3330-18-0083 ŠC 
Celje – zaokrožitev 
šolskega prostora, 
3330-18-4103 
Energetska sanacija 
Zlato Polje, 3330-18-
0093 Hortikulturni 
center – Plastenjak 
Mladinskega doma 
Maribor

860110 –
Stvarno 
premoženje 
– sredstva 
od prodaje 
državnega 
premoženja

436.440,00 
EUR

MIZŠ
6318-02-2404 Srednja 
tehniška šola Koper 
(SKPŠ)

891910 
Stvarno 
premoženje 
– sredstva 
odškodnin

240.000,00 
EUR



SKUPAJ 1.554.817,27 
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 

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

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

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
. 

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

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

               dr.  Jernej Pikalo
                        
                MINISTER

Priloge:
- Priloga 1: Predlog sklepa Vlade RS
- Priloga 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade
- Priloga 3: Obrazložitev

             



Priloga 1: Predlog sklepa Vlade RS

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 šestega odstavka 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Vlada 
Republike Slovenije na seji......., dne.................. sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport za prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2018 preko načrtovanih pravic 
porabe v sprejetem proračunu države in sicer:

1. na namenski postavki 728210 Sredstva za investicije v visoko šolstvo in 
študentske domove (koncesije) do višine dejansko vplačanih namenskih 
prejemkov,

2. na namenski postavki 745510 Stvarno premoženje – sredstva kupnine od 
prodaje državnega premoženja dodatno za 3.177,27 EUR do višine 3.177,27 
EUR

3. na namenski postavki 860110 Stvarno premoženje – sredstva od prodaje 
državnega premoženja dodatno za 436.440,00 EUR do višine 950.000,00
EUR,

4. na namenski postavki 891910 Stvarno premoženje – sredstva odškodnin 
dodatno za 240.000,00 EUR do višine 240.000,00 EUR.

Stojan TRAMTE
                                                                                              GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za finance,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

Priloge:
- predlog sklepa Vlade RS (priloga 1).,



Priloga 3: OBRAZLOŽITEV

Šesti odstavek 21. Člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) določa, da neposredni uporabniki prevzemajo in 
plačujejo obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračune države na 
podlagi soglasja vlade.

V sprejetem proračunu RS za leto 2018 je bilo v okviru namenskih postavk Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) načrtovanih 5.139.340 EUR 
odhodkov. Tekom izvajanja aktivnosti v zvezi z namenskimi postavkami v letu 2018 se 
je izkazalo, da načrtovana poraba sredstev v letu 2018 presega odhodke iz naslova 
namenskih postavk v sprejetem proračunu za leto 2018. Največja odstopanja so na 
naslednjih postavkah:

1.) Postavka 728210 – Sredstva za investicije v visoko šolstvo in študentske 
domove (koncesije)
Na postavko 728210 prihajajo mesečni prilivi, ki se zbirajo na podlagi Zakona o 
dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna 
dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 79/17), in sicer  v višini 2 % od zaslužka za delo študentov in 
dijakov. Predmetna sredstva se nato preknjižijo na postavke 49910, 98810 in 
98900 in se namenijo:

- za odplačilo posojil, najetih za sofinanciranje ali financiranje gradnje, 
nakupa, razširitve, prenove, vzdrževanja in posodobitve prostorskih 
pogojev in opremljenosti javnih visokošolskih zavodov in za odplačilo 
posojil, najetih za sofinanciranje ali financiranje gradnje, nakupa, 
razširitve, rekonstrukcije, prenove, vzdrževanja in opremljanja 
študentskih in dijaških bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji, v 
javnih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ali javni 
visokošolski zavod oziroma
- za sofinanciranje ali financiranje gradnje, nakupa, razširitve, 
rekonstrukcije, prenove, vzdrževanja in posodobitve prostorskih 
pogojev in opremljenosti javnih visokošolskih zavodov ter za 
sofinanciranje ali financiranje gradnje, nakupa, razširitve, 
rekonstrukcije, prenove, vzdrževanja in opremljanja študentskih in 
dijaških bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji, v javnih zavodih, ki 
jih je ustanovila Republika Slovenija ali javni visokošolski zavod.

V sprejetem proračunu za leto 2018 je bilo predvidenih 4.387.280 EUR 
odhodkov. Dejanskih prilivov do 4. 10. 2018 in potrebnih prenosov pa je bilo 
3.712.440,83 EUR. Ker so v letošnjem letu predvideni še trije prilivi v skupni 
ocenjeni vrednosti 1.550.000 EUR, je potrebno v letu 2018 povečati pravice 
porabe na postavki 728210 – Sredstva za investicije v visoko šolstvo in 
študentske domove (koncesije) v vrednosti 875.200,00 EUR.

2.) Postavka 745510 Stvarno premoženje – sredstva kupnine od prodaje 
državnega premoženja za 3.177,27 EUR.
V sprejetem proračunu za leto 2018 ni bilo predvidenih odhodkov (sprejeti 
proračun 2018 = 0 EUR). Načrtovanje sredstev kupnin od prodaje državnega 
premoženja je nemogoče in tudi ne realno.
Tekom leta 2018 so na postavko bili knjiženi prilivi od prodaje državnega 
proračuna, prejeta sredstva pa se lahko uporabljajo za iste namene. Glede na 



navedeno je potrebno sprejeti proračun v letu 2018 povečati za 3.177,27 EUR. 
Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanja službenih vozil.

3.) Postavka 860110 – Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega 
premoženja
V sprejetem proračunu za leto 2018 je bilo v okviru predmetne postavke 
predvidenih 513.560 EUR odhodkov V letu 2018 presegamo načrtovane 
pravice porabe za 436.440 EUR za naslednje namene:

- Nakup zemljišča Srednje šole Slovenj Gradec na lokaciji Muta (plačilo 
po sodni poravnavi);
Republika Slovenija je na podlagi pravnomočne Sodne poravnave z dne 
22.6.2018, za potrebe ŠC Slovenj Gradec kupila del zemljišča parcela 104/19 
(ID 6436490) katastrska občina 810 SPODNJA GORTINA, v deležu 41/100 od 
celote, ki v naravi predstavlja del dvorišča ter dovoz do šolskega objekta, in 
sicer za 183.915,75  EUR.
Za dostop šolskega objekta do javne ceste pa mora Republika Slovenije 
odkupiti še del parcele št. 104/20 k.o. 810 Spodnja Gortina v višini 2.500,00
EUR. 

- Energetska sanacija Zlato polje;
Osnovni namen operacije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito 
energetsko sanacijo in energetsko upravljanje petih javnih objektov na lokaciji 
Zlato polje v Kranju. Investicija predvideva še zamenjavo kotlov (v kotlovnici 
Zlato polje), sanacijo toplovoda in ureditev električne polnilnice. 

Vrednost operacije, ki se bo izvedla po modelu javno zasebnega partnerstva, je
3,123.352,89 EUR. Ministrstvo bo sofinanciralo stroške projekta v višini največ 
do 2.246.694,48 EUR, od tega kohezijska sredstva do skupne višine 
1.109.549,90 EUR, kar predstavlja 40 % vseh upravičenih stroškov operacije, 
ter integralna in namenska sredstva do skupne višine 904.253,09 EUR. 
Sredstva, ki jih mora zagotoviti zasebni partner za izvedbo operacije znašajo 
1.109.549,90 EUR. 

Za sofinanciranje operacije se v proračunskem letu 2018 zagotavlja namenska 
in integralna sredstva do skupne višine 26.879,60 EUR, od tega:

- v višini 10.945,00 EUR na PP 575210, Investicije v študentske domove,
- v višini 3.764,00 EUR, na PP 573410, Investicije v visokem šolstvu,
- v višini 12.170,60 EUR na PP 860110, Stvarno premoženje - sredstva 

od prodaje državnega premoženja.
V proračunskem letu 2019 se bo zagotovilo integralna in namenska sredstva do 
skupne višine 877.373,49 EUR.

- ŠC Celje – zaokrožitev šolskega prostora;
Odločitev o nakupu dela nepremičnine v lasti MOC (1/2) je bila sprejeta zaradi 
objave Namere Mestne občine Celje o prodaji solastniškega deleža na teh 
nepremičninah (621/3, 212 in 451, vse k.o. Ostrožno), s čimer je očitno, da 
Mestna občina Celje ne namerava predmetno nepremičnino vključiti v menjavo 
ali jo predati RS, temveč jo prodati. Zemljišča se nahajajo neposredno ob 
šolskem objektu in je njihov nakup smiseln, obenem pa bo s prevzemom 
lastništva na 1/2, MIZŠ imelo boljše izhodišče pri pogajanju glede nakupa druge 
polovice (del zasebnikov, ki pogodbe v letu 2017 nista želela podpisati), kar pa 



bi izvedli v prihodnjih letih. DIIP predvideva nakup v letu 2020, če bodo 
izpolnjeni pogoji prodaje stanovanj, s katerimi upravlja ŠC Celje.

- Rastlinjak Mladinskega doma 
Postavitev rastlinjaka je za doseganje ciljev projekta »Celostna obravnava otrok 
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih« izjemno pomembna. 
Zavodu Mladinski dom Maribor bo omogočil izvajanje vsebin, ki so pomembne 
tudi za izvajanje projektov, ki so lahko podprti iz sredstev kohezijske politike v 
obdobju 2014-2018, ki jih sicer pa ni mogoče uporabiti za investicijske izdatek v 
objekte in opremo. Prvi del DIIP-a obsega nakup in postavitev fazo rastlinjaka 
in zagotavlja ekonomsko vzdržno delovanje. Vrednost projekta postavitve 
rastlinjaka je ocenjena na 130.401,80 EUR, pri čemer MIZŠ zagotavlja sredstva 
v višini 119.885,40 EUR za plastenjak z opremo, mrežno ograjo na kompleksu, 
vrtine za vodo in elektro-instalacije, zavod pa zagotavlja sredstva v višini 
10.516,40 EUR za investicijsko dokumentacijo, projekte in spremembo 
prostorskih dokumentov.

Za izvedbo projekta bo v sodelovanju z občino Hoče-Slivnica poskrbljeno za 
spremembe prostorskih aktov, v mesecu oktobru 2018 pa je z občino Hoče 
Slivnica predvidena menjava zemljišč, ki jih zavod Mladinski dom Maribor ne 
potrebuje več in pridobilo novo zemljišče za postavitev rastlinjaka. S tem bo 
dosežena tudi konsolidacija premoženjsko-pravnih razmerij na zemljiščih 
bivšega Vzgojno varstvenega zavoda Slivnica.  Vrednost zemljišč, ki se 
pridobiva z menjavo je 217.490,00 EUR. Višini DDV, ki se ga plačuje za promet 
z nezazidanimi stavbnimi zemljišči in ga je Republika Slovenija  zavezano 
plačati, je  47.847,80 EUR. Pridobivajo se zemljišča v enaki vrednosti. 
Vrednost celotnega projekta se poveča za 265.337,80 EUR na skupno vrednost  
projekta 395.739,20 EUR. Vir financiranje je postavka 860110 – stvarno 
premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja, kjer so sredstva 
zagotovljena v potrebni višini, ki znaša 265.337,80 EUR v  letu 2018 in 
119.885,00 EUR v letu 2019.

4.) Postavka 891910 – Stvarno premoženje – sredstva odškodnine
V sprejetem proračunu za leto 2018 ni bilo predvidenih odhodkov (sprejeti 
proračun 2018 = 0 EUR). Načrtovanje odškodnin sicer tudi ne realno in tudi ni 
mogoče. V letu 2018 presegamo načrtovane pravice porabe za naslednje 
namene:
- Bruto prikazovanja izdatkov in prejemkov za odškodnine zavarovalnic;
- Unovčena bančna garancija za sanacijo odprave napak na STŠ KP;

RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 
Ljubljana, je moralo unovčiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku 
št. MD1033007531 z dne 26.11.2010 za izvedbo posla: Finančni najem s 
postopnim odkupom (leasing) objekta »Preureditev bivše lokacije »Tomos« za 
preselitev Srednje tehniške šole Koper«, saj izvajalec NLB Leasing d.o.o. 
Ljubljana ni odpravil ugotovljenih napak na objektu v znesku 245.000,00 EUR, 
skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.   

V skladu z navedenim je bilo pripravljeno predmetno vladno gradivo za pridobitev 
soglasja, da lahko MIZŠ na namenskih postavkah prevzema in plačuje obveznosti 
preko načrtovanih pravic porabe za leto 2018.
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