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

Številka: 60310-12/2018/7
Ljubljana, 11. 10. 2018
EVA /

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

ZADEVA: Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi  javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški center Naklo«
- predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 41. 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 Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 
100/13) je Vlada Republike Slovenije dne ………………… ……. sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda »Biotehniški center Naklo«.

Vlada Republike Slovenije
Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
- Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si)
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (gp.svz@gov.si)
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (gp.ukom@gov.si)
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:
Martina Vuk, državna sekretarka
Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
dr. Slavica Černoša, vodja Sektorja za srednje šolstvo
Slavica Čebular Musar, vodja Pravne službe

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 predlaganim sklepom se v prilogi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški center 
Naklo« št. 01403-9/2018/4 z dne 27. 2. 2018 doda nova druga dejavnost zavoda in sicer A/01.110 - Pridelovanje žit (razen 
riža), stročnic in oljnic.

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 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:
(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: /



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Predlagani sklep nima finančnih posledic.

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: 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
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 (23/02 popr.), 54/03, 
103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) se javnost ne povabi k sodelovanju pri pripravi predloga 
državnega proračuna, predloga rebalansa državnega proračuna, predloga sprememb državnega proračuna, predloga 
zakona o izvrševanju državnega proračuna in podzakonskih predpisov na njegovi podlagi, predloga zaključnega računa 
državnega proračuna, predloga poslovnika vlade, predloga odloka, predloga resolucije z izjemo predloga resolucije o 
nacionalnem programu na posameznem področju, predloga dokumentov razvojnega načrtovanja in izvajanja razvojnih 
politik, predloga deklaracije, predloga aktov o ratifikaciji mednarodnih pogodb in predloga sklepa, zato gradivo ni bilo 
predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja.

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

Priloga I: predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški center 
Naklo« 
Priloga II: Druge dejavnosti zavoda
Priloga III: Obrazložitev sklepa



                                                                                                                                                                PRILOGA I

Na podlagi drugega odstavka 41. 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 Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 
100/13) je Vlada Republike Slovenije dne ………………… ……. sprejela 
                                                                          

Sklep
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški center Naklo«

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški center Naklo«, št. 01403-9/2018/4 z dne 
27. 2. 2018 se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega sklepa.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 

Vlada Republike Slovenije
Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
- Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si)
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (gp.svz@gov.si)
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (gp.ukom@gov.si)



PRILOGA II

Priloga Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški center Naklo« 

Druge dejavnosti zavoda so:
A/01.110 - Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic,
A/01.130 - Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic,
A/01.160 - Pridelovanje rastlin za vlakna,
A/01.190 - Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin,
A/01.240 - Gojenje pečkatega in koščičastega sadja,
A/01.250 - Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
A/01.270 - Gojenje rastlin za izdelavo napitkov,
A/01.280 - Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin,
A/01.290 - Gojenje drugih trajnih nasadov,
A/01.300 - Razmnoževanje rastlin,
A/01.410 - Prireja mleka,
A/01.420 - Druga govedoreja,
A/01.430 - Konjereja,
A/01.450 - Reja drobnice,
A/01.460 - Prašičereja,
A/01.470 - Reja perutnine,
A01.490 - Reja drugih živali,
A/01.500 - Mešano kmetijstvo,
A/01.610 - Storitve za rastlinsko pridelavo,
A/01.620 - Storitve za živinorejo, razen veterinarskih,
A/01.630 - Priprava pridelkov,
A/01.640 - Obdelava semen,
A/01.700 - Lovstvo,
A/02.100 - Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
A/02.200 - Sečnja,
A/02.300 - Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
A/02.400 - Storitve za gozdarstvo,
A/03.120 - Sladkovodno ribištvo,
A/03.220 - Gojenje sladkovodnih organizmov,
C/10.110 - Proizvodnja mesa, razen perutninskega,
C/10.120 - Proizvodnja perutninskega mesa,
C/10.130 - Proizvodnja mesnih izdelkov,
C/10.200 - Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
C/10.310 - Predelava in konzerviranje krompirja, 
C/10.320 - Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov,
C/10.390 - Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
C/10.410 - Proizvodnja olja in maščob,
C/10.510 - Mlekarstvo in sirarstvo,
C/10.520 - Proizvodnja sladoleda,
C/10.610 - Mlinarstvo,
C/10.620 - Proizvodnja škroba in škrobnatih izdelkov,
C/10.710 - Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic,
C/10.720 - Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic,
C/10.730 - Proizvodnja testenin,



C/10.820 - Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov,
C/10.830 - Predelava čaja in kave,
C/10.840 - Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov,
C/10.850 - Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov,
C/10.860 - Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil,
C/10.890 - Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih,
C/10.910 - Proizvodnja krmil,
C/10.920 - Proizvodnja hrane za hišne živali,
C/11.010 - Proizvodnja žganih pijač,
C/11.030 - Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač,
C/11.050 - Proizvodnja piva,
C/11.060 - Proizvodnja slada,
C/11.070 - Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod,
C/20.140 - Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij,
C/20.150 - Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin,
C/20.200 - Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov,
C/20.530 - Proizvodnja eteričnih olj,
C/21.100 - Proizvodnja farmacevtskih surovin,
C/21.200 - Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
C/28.300 - Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev,
C/33.120 - Popravila strojev in naprav,
D/35.119 - Druga proizvodnja električne energije,
E/36.000 - Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
E/38.120 - Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
E/38.210 - Ravnanje z nenevarnimi odpadki,
E/38.320 - Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov,
E/39.000 - Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
G/45.200 - Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
G/46.110 - Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
G/46.140 - Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
G/46.170 - Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
G/46.210 - Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo,
G/46.220 - Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
G/46.230 - Trgovina na debelo z živimi živalmi,
G/46.310 - Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
G/46.320 - Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
G/46.330 - Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
G/46.340 - Trgovina na debelo s pijačami,
G/46.360 - Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
G/46.370 - Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
G/46.380 - Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
G/46.390 - Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
G/46.610 - Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo,
G/46.900 - Nespecializirana trgovina na debelo,
G/47.110 - Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
G/47.190 - Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
G/47.210 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo,
G/47.220 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki,



G/47.230 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
G/47.240 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, 
sladkornimi izdelki,
G/47.250 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami,
G/47.290 - Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili,
G/47.610 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
G/47.730 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
G/47.761 - Trgovina na drobno v cvetličarnah,
G/47.762 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
G/47.810 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
G/47.910 - Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
G/47.990 - Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
H/52.100 - Skladiščenje,
I/55.100 - Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
I/55.201 - Počitniški domovi in letovišča,
I/55.300 - Dejavnost avtokampov, taborov,
I/55.900 - Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
I/56.101 - Restavracije in gostilne,
I/56.102 - Okrepčevalnice in podobni obrati,
I/56.103 - Slaščičarne in kavarne,
I/56.104 - Začasni gostinski 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/58.140 - Izdajanje revij in druge periodike,
J/58.190 - Drugo založništvo,
J/62.010 - Računalniško programiranje,
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,
J/63.120 - Obratovanje spletnih portalov,
L/68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M/69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
M/70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M/71.112 - Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje,
M/71.200 - Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M/72.110 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
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/73.110 - Dejavnost oglaševalskih agencij,
M/73.200 - Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M/74.100 - Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
M/74.300 - Prevajanje in tolmačenje,
M/74.900 - Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
M/75.000 - Veterinarstvo,
N/77.110 - Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,



N/77.210 - Dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/77.310 - Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup,
N/77.390 - Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
N/77.400 - Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N/78.100 - Dejavnost pri iskanju zaposlitve,
N/78.200 - Posredovanje začasne delovne sile,
N/78.300 - Druga oskrba s človeškimi viri,
N/79.110 - Dejavnost potovalnih agencij,
N/79.120 - Dejavnost organizatorjev potovanj,
N/79.900 - Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
N/81.100 - Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/81.210 - Splošno čiščenje stavb,
N/81.300 - Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
N/82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N/82.920 - Pakiranje,
P/85.410 - Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
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/85.530 - Dejavnost vozniških šol,
P/85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
Q/86.901 - Alternativne oblike zdravljenja,
Q/88.991 - Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij,
Q/88.999 - Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve,
R/91.040 - Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot,
R/93.110 - Obratovanje športnih objektov,
R/93.120 - Dejavnost športnih klubov,
R/93.130 - Obratovanje fitnes objektov,
R/93.190 - Druge športne dejavnosti,
S/94.110 - Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
S/94.120 - Dejavnost strokovnih združenj,
S/94.999 - Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij,
S/95.110 - Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
S/95.220 - Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme,
S/96.090 - Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.



PRILOGA III

Obrazložitev sklepa

S predlaganim sklepom se v prilogi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški center Naklo« št. 
01403-9/2018/4 z dne 27. 2. 2018 doda nova druga dejavnost zavoda in sicer A/01.110 - Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in 
oljnic.
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