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

Številka: 60310-16/2019/9
Ljubljana,  10. 1. 2020
EVA /

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

ZADEVA:  Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
»Lesarska šola Maribor«
- predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 41. člena 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) ter 6. člena in šestega 
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije dne ……………… sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda »Lesarska šola Maribor«.

Vlada Republike Slovenije
Stojan Tramte

generalni sekretar

PREJMEJO:
- Lesarska šola Maribor, Lesarska 2, 2000 Maribor
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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. Mitja Blaganje, generalni sekretar
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 javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Lesarska šola Maribor
spremeni ime »OE Srednja šola« v »OE Srednja lesarska in gozdarska šola«. Spremenjeno ime bi 
pomenilo večjo prepoznavnost pri promociji šole in vključevanju v konzorcij biotehniških šol. Ta sklep 
nima finančnih posledic za državni proračun.
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  s redn ja  pod je tja 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.)



– 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 
»Lesarska šola Maribor«
Priloga II: Obrazložitev sklepa



                                                                                                                                                               
Priloga I

Na podlagi 41. člena 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) ter 6. člena in šestega odstavka 21. 
člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije dne 
……………… sprejela 

S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

»Lesarska šola Maribor«

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Lesarska šola Maribor« št. 01403-
27/2014/5 z dne 24. 7. 2014, (v nadaljevanju: sklep o ustanovitvi) se 7. člen spremeni tako, da se 
glasi:

»7. člen
(organizacijske enote zavoda)

V zavodu sta organizirani dve organizacijski enoti, in sicer: Srednja lesarska in gozdarska šola ter 
Višja strokovna šola.«.

2. člen

V celotnem nadaljnjem besedilu sklepa o ustanovitvi se besedilo »Srednja šola« v ustrezni slovnični 
obliki nadomesti z besedilom »Srednja lesarska in gozdarska šola« v ustrezni slovnični obliki.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 

Vlada Republike Slovenije 
Stojan Tramte

generalni sekretar

PREJMEJO:
- Lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje



Priloga II

Obrazložitev sklepa

S predlaganim sklepom se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Lesarska šola Maribor spremeni 
ime »OE Srednja šola« v »OE Srednja lesarska in gozdarska šola«. Spremenjeno ime bi pomenilo večjo 
prepoznavnost pri promociji šole in vključevanju v konzorcij biotehniških šol. Ta sklep nima finančnih 
posledic za državni proračun.
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