
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Gp.mizs@gov.si
Številka: 411-13/2018/23
Ljubljana : 

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

ZADEVA: Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-19-0014 »Hortikulturni center-Plastenjak 
Mladinskega doma Maribor«  v Načrt razvojnih programov

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 in 83/18; v nadaljevanju: ZIPRS18/19) je Vlada 
Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2019 pod točko ……., sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 se skladno s priloženo tabelo uvrsti projekt 3330-19-
0014 –  Hortikulturni center – Plastenjak Mladinskega doma Maribor.

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

Priloga: Tabela

STOJAN TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

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. Jernej Pikalo, minister
– Iztok Žigon, v.d. generalnega direktorja Direktorata za investicije
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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 v Načrt razvojnih programov. Projekt 
»Hortikulturni center – Plastenjak Mladinskega doma Maribor« je potreben za izvajanje novih oblik 
vzgojno izobraževalnih metod v okviru celostne obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami v vzgojnih zavodih. Hortikulturni center bo povečal pestrost in učinkovitost dosedanjih 
programov in za mladostnike ter njihove družine prinaša dodano vrednost  (hortikulturna terapija, 
izobraževanje, itd.).

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 m a l a  i n  s r e d n j a  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
 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

3330-19-0014 –  
Hortikulturni center –
Plastenjak 
Mladinskega doma 
Maribor

860110 Stvarno 
premoženje-sredstva 
od prodaje 
državnega
premoženja

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

3330-18-0019 
Ravnanje s stvarnim 
premoženjem

860110 Stvarno 
premoženje -
sredstva od prodaje 
državnega
premoženja

385.223,20 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 385.223,20 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

                                                 dr. Jernej Pikalo
                                                     MINISTER

Priloge:

– PRILOGA 2: Odpravek sklepa Vlade RS
– PRILOGA 3: Obrazložitev,
– Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade
– 1x obrazec 3 – izpis iz DPS-06-73,
– Mnenje Ministrstva za finance št. 4102-13/2019/80
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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 in 83/18; v nadaljevanju: ZIPRS18/19) je 
Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2019 pod točko ……., sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 se skladno s priloženo tabelo uvrsti projekt
3330-19-0014 –  Hortikulturni center – Plastenjak Mladinskega doma Maribor.

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

Priloga: Tabela
Stojan TRAMTE

GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
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PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV:

Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novega projekta, v sklopu katerega se bodo urejala 
medsebojna premoženjsko-pravna razmerja z občino Hoče Slivnica in menjava nepremičnin z 
namenom zagotovitve primernega zemljišča za postavitev rastlinjaka. Projekt 3330-19-0014 –
Hortikulturni center – Plastenjak Mladinskega doma Maribor je pomemben objekt za izvajanje 
novih oblik vzgojno izobraževalnih metod v okviru celostne obravnava otrok s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih. 

Hortikulturni center bo povečal pestrost in učinkovitost dosedanjih programov in za mladostnike 
ter njihove družine prinaša dodano vrednost  (hortikulturna terapija, izobraževanje, itd.).
Glavni cilj projekta  je vzpostavitev – izgradnja plastenjaka v sklopu hortikulturnega centra, 
katerega cilj je otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami predstaviti, 
podati in poskrbeti za pridobitev potrebnih znanj in njihovo ohranjanje.  Poudarek bo tudi na 
razvijanju novih sposobnosti, ki bodo s pomočjo novo pridobljenih znanj lahko razbremenila 
njihove družine in odprla možnosti za čim samostojnejšo življenje ter kakovostno vključevanje v 
delovno in socialno okolje. 

V letu 2019 je predvidena zagotovitev zemljišča z menjavo nepremičnin v lasti Republike 
Slovenije in Občine Hoče - Slivnica (menjalna pogodba) ter postavitev rastlinjaka.
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