
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
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Številka: 411-64/2015/64
Ljubljana, 21.4. 2020

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

ZADEVA: Sprememba izhodiščne vrednosti projekta 3330-19-0008 UP – obnova in sanacija 
nekdanje STŠ v KP v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020-2023 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020
in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela 
naslednji:

S K L E P

V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023 se skladno s prilogami poveča vrednost projekta 
3330-19-0008 UP – obnova in sanacija nekdanje STŠ v KP.

PRILOGE:
- Predlog sklepa Vlade RS (priloga 1)
- Obrazec 3.

PREJMEJO:
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
3. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI
4. Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper

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, generalni direktor Direktorata za investicije,
Mateja Tilia, vodja Sektorja za investicije v visokošolsko in znanstveno 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:

Spreminja se vrednost projekta 3330-19-0008 UP – obnova in sanacija nekdanje STŠ v KP iz
4.218.154 EUR na 5.729.943,44 EUR

Namen projekta 3330-19-0008 UP – obnova in sanacija nekdanje STŠ v KP je zagotoviti Univerzi na 
Primorskem za članici UP FM in delno tudi UP PEF nove delovne prostore, ki zagotavljajo ustrezne 



pogoje glede energetske gradnje ter omogočajo nemoteno opravljanje znanstveno-raziskovalne in 
izobraževalne dejavnosti. Hkrati bo projekt okrepil obe fakulteti ter s tem prispeval k višji kakovosti 
izobraževalnega sistema.
Investicija v preselitev dejavnosti UP FM ter delno tudi UP PEF v obnovljene in sanirane prostore je nujno 
potrebna in smotrna. S tem se bo končala prostorska problematika, s katero se obe fakulteti soočata že 
vsa leta delovanja, pri čemer UP FM uporablja prostore kar na štirih različnih lokacijah.

V fazi izvajanja gradbeno-obrtniških del na objektu je bilo ugotovljeno:
- odstopanje dejanskega stanja konstrukcije objekta glede na predhodne sonde, izdelano 

ekspertizo in statično presojo, kar rezultira v povečanih količinah rušitvenih in armiranobetonskih 
del;

- da so temelji globlji, kot je bilo predvideno, zaradi tega so izkopavanja obsežnejša in je posledično 
povečan obseg zemeljskih del;

- da bo dodatno povečan obseg zemeljskih del zaradi dodatnih izkopavanj za potrebe arheoloških 
raziskav.

Ob tem se je zgodil tudi dvig cen v gradbeništvu glede na projektantski predračun in indeks splošne rasti 
cen v gradbeništvu (inženirski objekti).

Skladno z zgoraj navedenimi dejstvi je bila izdelana novelacija investicijskega programa, ki je bila potrjena
s strani investitorja s sklepom Upravnega odbora Univerze na Primorskem, št. 043-08/2020 z dne 30. 1.
2020. V skladu z izdelano investicijsko dokumentacijo se spreminja vrednost projekta 3330-19-0008 UP –
obnova in sanacija nekdanje STŠ v KP iz 4.218.154 EUR na 5.729.943,44 EUR oz. se vrednost projekta 
poveča za 35,84%.

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  p o d j e t j a  t e 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
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

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

3330-19-0008 – UP 
– obnova in sanacija 
nekdanje STŠ v KP

573410 –
Investicije v 
visokem šolstvu

992.168,06 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0008 – UP 
– obnova in sanacija 
nekdanje STŠ v KP

98900 –
Sofinanciranje 
investicij v visoko 
šolstvo - koncesije

1.053.513,78 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 2.045.682,38 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

3330-18-0001 –
Nove investicije na 
področju VŠ

98900 –  
Sofinanciranje 
investicij v visoko 
šolstvo - koncesije

720.340,18 EUR

SKUPAJ 720.340,18 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

OBRAZLOŽITEV: /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: NE
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.

                NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne 
povabi k sodelovanju.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

prof.dr. Simona KUSTEC LIPICER
MINISTRICA

PRILOGE: 
 Priloga 1: Predlog sklepa Vlade RS 
 Priloga 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade
 Priloga 3: Obrazložitev
 Priloga 4: Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa št. 043-08/2020 z dne 30. 1. 

2020 
 Priloga 5: Mnenje MF št. 4102-13/2020/361z dne 20. 4. 2020
 Priloga 6: Obrazec 3



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 petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji 
dne__________ sprejela naslednji:

S K L E P

V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023 se skladno s prilogami poveča vrednost
projekta 3330-19-0008 – UP – obnova in sanacija nekdanje STŠ.

Dr. Božo PREDALIČ
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Obrazec 3

Priloga 1: Predlog sklepa Vlade RS



Priloga 3: Obrazložitev

Investicijski program je predvideval stroške investicije v višini 4.218.154,00 z DDV po tekočih cenah. 

Viri financiranja z DDV so bili naslednji:
Univerza na Primorskem 2.573.153,86 EUR,
MIZŠ – proračun za visoko šolstvo 1.645.000,14 EUR,

V novelaciji investicijskega programa se je glede na stroške izgradnje, ki so se bistveno povečali 
zaradi stanja objekta, ki je bilo slabše oz. drugačno, kot je bilo predvideno glede na izdelane sonde, 
ekspertize in statično presojo in zaradi obsežnih arheoloških izkopavanj, redefiniralo finančni obseg 
investicije. Nova investicijska vrednost je tako ocenjena na 5.729.943,44 EUR po tekočih cenah.

NIP predvideva naslednjo finančno konstrukcijo:
Univerza na Primorskem 2.753.153,86 EUR,
MIZŠ – proračun za visoko šolstvo 2.976.789,58 EUR,

Ključni razlogi za odstopanje stroškov GOI del med izdelanim IP iz leta 2018 ter novelacijo IP iz 
januarja 2020 so:

 Odstopanje dejanskega stanja konstrukcije objekta glede na izdelano ekspertizo in statično 
presojo, kar rezultira v povečanih količinah rušitvenih in armiranobetonskih del;

 Vsled globljih temeljev od predvidenih in dodatne arheologije posledično povečana
izkopavanja in s tem  povečan obseg zemeljskih del;

 Dvig cen v gradbeništvu glede na projektantski predračun kot posledica indeksa splošne rasti 
cen v gradbeništvu (inženirski objekti).

Skupaj se investicija glede na izhodiščno vrednost poveča za 1.511.789,44 EUR z DDV oz. za 
35,84%.

Zato je bila skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) pripravljena 
NOVELACIJA investicijskega programa, in sicer NIP za projekt »UP - obnova in sanacija nekdanje 
STŠ v Kopru«, v katerem je vrednost investicije usklajena z zadnjo ocenjeno tržno vrednostjo.
Predmetna novelacija investicijskega programa je potrjena s sklepom Upravnega odbora Univerze v 
na Primorskem, št. 043-08/2020 z dne 30.1.2020.

V skladu s potrjeno novelacijo investicijskega programa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport kot resorno ministrstvo pristopilo k pripravi predmetnega vladnega gradiva za povečanje 
vrednosti projekta v načrtu razvojnih programov. Glede na potrjeno novelacijo investicijskega
programa se predlaga povečanje vrednosti projekta v načrtu razvojnih programov iz 4.218.154,00
EUR na 5.729.934,00 EUR, to je za 1.511.789,44 EUR oz. 35,84%.
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