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

ZADEVA: Uvrstitev novih projektov v Proračunu Republike Slovenije za leto 2017 oziroma v 
veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2017 in  2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) je Vlada Republike Slovenije na seji 
dne………………sprejela naslednji sklep:

V veljavni načrt razvojnih programov 2017 – 2020 se, s podatki iz priložene tabele, uvrstijo  novi  
projekti, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 2611-13-0002 - Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in 
oprema domov za starostnike in socialno varstvene zavode ter evidenčnega projekta 2611-13-0001-
Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in oprema za socialno varstvene zavode:

- 2611-17-0905 - Center dnevnih aktivnosti v Domu starejših Rakičan, enota Bakovci, ki bo 
sodil v skupino projektov, 2611-11-S018 – izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.

- 2611-17-0906 - Rušitev obstoječih objektov ter gradnja nadomestnih objektov Posebnega 
socialno varstvenega zavoda Prizma Ponikve, ki bo sodil v skupino projektov, 2611-11-S018 
– izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.

- 2611-17-0907 – Preureditev prostorov za potrebe CSD Ilirska Bistrica v upravno 
kulturnem centru Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica, ki bo sodil v skupino projektov, 2611-11-
S020, poslovni prostori CSD.

- 2611-17-0908 - Rekonstrukcija s povečanjem pralnice in kuhinje v Domu Danice Vogrinec
Maribor, ki bo sodil v skupino projektov, 2611-11-S018 – izvajanje enovitega sistema 
dolgotrajne oskrbe.

- 2611-17-0909 – Nakup in obnova objekta za potrebe VDC Nova Gorica, ki bo sodil v
skupino projektov, 2611-11-S022 – Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in nabava opreme 
za socialno varstvene zavode.

Številka:
V Ljubljani, dne

                                                                                       Mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                       generalna direktorica

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- 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:
Simon Švarc, v. d. generalnega sekretarja,
Tomo Brezovar, sekretar, vodja Službe za investicije in premoženje.
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:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh 
letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske 
unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij DA/NE
d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/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



MDDSZ
2611-16-0905- Center 
dnevnih aktivnosti v DS 
Rakičan, enota Bakovci

7884-
Program mreže 
domov za 
starostnike

             0            0

MDDSZ

2611-16-0906 - Rušitev 
obstoječih objektov in 
gradnja PSVZ Prizma 
Ponikve

6848 -
Zagotavljanje, 
vzdrževanje 
socialnih 
varstvenih 
zavodov

            0             0

MDDSZ
2611-17-0907- Prostori 
za potrebe CSD Ilirska 
Bistrica

4442- Poslovni 
prostori CSD             0            0

MDDSZ
2611-17-0908-
Rekonstrukcija s 
povečanjem pralnice in 
kuhinje v DSO Maribor

7884-
Program mreže 
domov za 
starostnike

            0            0

MDDSZ
2611-17-0909 – Nakup in 
obnova objekta za VDC 
Nova Gorica

4443 – Poslovni 
prostori in oprema 
VDC

            0            0

SKUPAJ             0            0

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 

MDDSZ

2611-13-0002-
Novogradnje, adaptacije, 
rekonstrukcije in oprema 
domov za starostnike in 
socialno varstvene 
zavode

7884
Program mreže 
domov za 
starostnike

     350.000,00 €              0,00 €

MDDSZ

2611-13-0002-
Novogradnje, adaptacije, 
rekonstrukcije in oprema 
domov za starostnike in 
socialno varstvene 
zavode

6848
Zagotavljanje, 
vzdrževanje 
socialnih 
varstvenih 
zavodov 

   1.000.000,00 € 2.000.000,00 €

MDDSZ

2611-13-0001-
Novogradnje, adaptacije, 
rekonstrukcije in oprema 
za socialno varstvene 
zavode

4442- Poslovni 
prostori CSD       173.756,11 €    178.080,89 €

MDDSZ

2611-13-0002-
Novogradnje, adaptacije, 
rekonstrukcije in oprema 
domov za starostnike in 
socialno varstvene 
zavode

7884
Program mreže 
domov za 
starostnike

      500.000,00 € 1.000.000,00 €

MDDSZ

2611-13-0001-
Novogradnje, adaptacije, 
rekonstrukcije in oprema 
za socialno varstvene 
zavode

4443 – Poslovni 
prostori in oprema 
VDC

      250.000,00 €    250.000,00 €



SKUPAJ
   2.273.756,11 € 3.428.080,89 €

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.
II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti 
pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti 
oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, 
je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna.

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.

DA/NE



Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: DA/NE
Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

dr. Anja KOPAČ MRAK

          MINISTRICA
     

   Priloge:
- Obrazložitev,
- Predlog Sklepa Vlade RS,
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov,
- Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije.

                                                                                                                                                                                                     



OBRAZLOŽITEV

2611-17-0905 – Center dnevnih aktivnosti v Domu starejših občanov Rakičan, enota Bakovci

Na širšem območju upravne enote oziroma MO Murska Sobota so evidentirane potrebe po dnevnem 
varstvu, namenjenem posameznikom nad 65 let, ki še ne rabijo celodnevne oskrbe ampak 
organizirano obliko pomoči oziroma bivanja za določeno število ur. V Domu starejših Rakičan zato 
želijo odkupiti objekt na naslovu Soboška ulica 17 v Bakovcih. Objekt je v zasebni lasti in ga 
sestavljajo stanovanjska hiša ter poslovni objekt, s pripadajočim zemljiščem.
V prvi fazi bi želeli vzpostaviti sodobni program dnevnega varstva starejših ter center dnevnih 
aktivnosti, v drugi fazi pa program za osebe, ki rabijo intenzivni zdravstveno nego – negovalno oazo. Z 
realizacijo predvidenega programa bi izboljšali dostopnost storitve dnevnega varstva večjemu številu 
uporabnikov na območju MO Murska Sobota, s tem bi zmanjšali delež uporabnikov celodnevnega 
varstva starejših, z vzpostavitvijo negovalne oaze bi v matičnem domu sprostili določene prostorske 
kapacitete in s tem lažje uskladili z zahtevami prostorskih normativov, program bo dopolnjeval in 
razbremenil družinsko oskrbo in s tem podaljšal bivanje posameznikov v lastnem domu, vzpostavilo 
pa se bo novo ravnotežje med odgovornostjo posameznika in njegove družine na področju 
kakovostnega staranja in solidarnosti med generacijami.
Mestna občina Murska Sobota je pripravljena odkupiti del objekta, kjer bi se vzpostavili pogoji za 
delovanje splošne zdravstvene službe – treh ambulant, predvidoma splošne, zobozdravstvene in 
kardiološke.
Stavba je sestavljena iz dveh po namembnosti različnih objektov, stanovanjskega, v katerem naj bi 
uredili ambulante, ter gostinsko poslovnega, v katerem bi uredili center dnevnih aktivnosti. Objekt je 
dostopen z dveh strani, iz Soboške ulice in iz Cvetne ulice. Poleg objekta je urejeno parkirišče.
V pritličju sedanjega gostinskega objekta so predvideni prostori dnevnega varstva, z manjšo kuhinjo, 
sobo za počitek, kopalnico, prostore dnevnega varstva, prostor za prireditve, sanitarije, shrambe in 
garderoba. V kleti je predvidena toplotna črpalka in garderobe za zaposlene, v nadstropju pa je 
predviden prostor za oskrbo in nego ljudi v zadnjem stadiju življenja. Etaže bodo med seboj povezane 
s stopniščem in dvigalom.

Skupna površina prostorov dnevnega centra znaša 578,20 m2.

Po pregledu idejne zasnove za Center dnevnih aktivnosti v Domu starejših Rakičan, enota Bakovci, je 
ugotovljeno, da je idejna zasnova skladna z zahtevami Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za 
izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št 67/06).

Tako se predvidevajo naslednji viri financiranja po tekočih cenah v EUR – celotna investicija ter delež 
MDDSZ:

Vir 2017 %
MDDSZ 350.000,00 57,54
DSO Rakičan 168.222,00 27,66    
MO Murska Sobota 90.000,00 14,80
Skupaj viri za celotno investicijo 608.222,00 100,00



2611-17-0906 – Rušitev obstoječih objektov in gradnja nadomestnih objektov Posebnega 
socialno varstvenega zavoda Prizma Ponikve

V sklopu zavoda Prizma Ponikve sta dva nastanitvena objekta in več servisnih. V novem objektu, 
zgrajenem 2009 je nastanjenih 50 stanovalcev, v starem in dotrajanem objektu (objekt 6) pa 30 
stanovalcev. Objekt 6 je popolnoma dotrajan in neprimeren za bivanje, ne ustreza veljavnim 
standardom in normativom, ki so zahtevani za izvajanje dejavnosti. Objekt nima dvigala, neprimeren je 
za bivanje tako iz statičnih vidikov kot iz vidika gradbene fizike.
V objektu 7 je začasno nameščena kuhinja zavoda z jedilnico, kamor stanovalci odhajajo na obroke 
po skupinah. Tudi objekt 7 je dotrajan, popolnoma neustrezen, obstoječe kapacitete ne ustrezajo 
potrebam zavoda.
V obeh objektih ni možno poskrbeti za ustrezno požarno varnost.

Rušenje obeh objektov in gradnja nadomestnih bo zavodu Prizma Ponikve omogočila primerno 
bivanje in delovanje, nadaljnji razvoj varstva obstoječim in novim uporabnikom, izvajanje individualnih 
programov, predvsem pa bi pridobili požarno varne in statično varne objekte.

Investicija predstavlja rušenje objektov 6 in 7 ter gradnjo novih objektov 1 in 3. 
V objektu 1, pritlične etažnosti in velikosti 594,16 m2, je predvidena kuhinja, jedilnica, prostor za 
frizerja in pedikerja, garderobe za zaposlene, sanitarije, pralnica ter ločeno kotlarna na biomaso.
V objektu 3, P + 1, velikosti 431,30 m2, ki je bivalni objekt, je predvideno komunikacijsko jedro z 
dvigalom, bivalne enote v eno in dvo posteljnih sobah s kopalnicami, dnevni prostor z jedilnico in čajno 
kuhinjo, negovalna kopalnica, sanitarije, prostori za čisto in nečisto perilo. Sobe imajo balkone.

Tako se predvidevajo naslednji viri financiranja po tekočih cenah v EUR – celotna investicija ter delež 
MDDSZ:

Vir      2017      2018       2019 SKUPAJ %

MDDSZ 1000.000,00 2.000.000,00 302.846,00 3.302.846,00   92,08
PSVZ Prizma 
Ponikve

284.152,56    284.152,56     7,92

Skupaj viri za 
celotno investicijo

1000.000,00 2.000.000,00 586.998,56 3.586.998,56 100,00

Predviden zaključek investicije je drugi kvartal leta 2019.

2611-17-0907 – Preureditev prostorov za potrebe CSD Ilirska Bistrica v upravno kulturnem 
centru Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica

S pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnega premoženja bo Občina Ilirska Bistrica prenesla 
prostore v bodočem upravno kulturnem centru Dom na Vidmu v last in posest RS, za potrebe CSD 
Ilirska Bistrica. Za posamezne dele objekta, bo Vlada RS, določila kot  upravljavca prostorov, CSD 
Ilirsko Bistrico.
Prostori v skupni izmeri 378 m2 bodo omogočali delovanje zaposlenih, izvajanje rednih skupinskih 
dejavnosti in dodatnih programov.
CSD Ilirska Bistrica deluje v najetih prostorih, strošek najema za 270 m2 površine znaša 11,10 
EUR/m2, kar znaša na mesečni ravni 2.997 EUR/m2, za skupno površino na letni ravni pa 35.964 
EUR.
Obratovalni stroški znašajo 774,16 EUR/mesec. 
Prostori CSD se nahajajo v prvem nadstropju trgovskega centra in  niso dostopni gibalno oviranim 
uporabnikom, nosečnicam,  uporabnikom na invalidskih vozičkih in strankam z otroškimi vozički.



Prostori so premajhni, neustrezni, po dve strokovni delavki opravljata delo v enem prostoru, arhiv je 
premajhen, veliko površine zavzema neuporaben hodnik.
Zaposleni in uporabniki nimajo zagotovljenih parkirišč, ravno tako ni zagotovljen parkirni prostor za 
službena vozila CSD.
Po zadnjih izmerah GURS je neto površina manjša od pogodbene, znaša 252,98 m2, najemnina  
11,10 EUR/m2 je previsoka, saj so najemi v Ilirski Bistrici med 5 in 6 EUR/m2.

Novi predvideni prostori za potrebe CSD v Domu na Vidmu, v velikosti 378 m2, ustrezajo delovanju 
CSD in so skladni z zahtevami Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno 
varstvenih storitev( Uradni list RS, št. 67/06, v nadaljevanju Pravilnik). So dostopni z javnimi 
prevoznimi sredstvi, zagotovljeni so parkirni prostori. Dostop je omogočen tudi gibalno oviranim 
uporabnikom, saj so prostori v pritličju objekta in grajeni brez arhitektonskih ovir.

Iz izvlečka projektne dokumentacije je razvidno, da so prostori, namenjeni uporabi CSD Ilirska Bistrica, 
zaključena celota v delu pritličja objekta. Prostori ustrezajo zahtevam Pravilnika. Nekatere pisarne 
sicer minimalno presegajo zahtevano površino, vendar zaradi obstoječega objekta, načina gradnje in 
razporeditve nosilnih sten, prostorov ni možno zmanjševati oziroma spreminjati. Glavni hodnik je ožji 
od širine zahtevane s Pravilnikom, vendar se odpira v »zalive«, čakalnice pred pisarnami, tako da je 
dejansko hodnik ožji samo v kratkih segmentih.

MDDSZ v celoti zagotovi vire  financiranja investicije in sicer je dinamika naslednja:

Vir      2017       2018 Skupaj

MDDSZ 173.756,11 178.080,89 351.837,00

2611-17-0908- Rekonstrukcija s povečanjem pralnice in kuhinje v Domu Danice Vogrinec
Maribor

V Domu Danice Vogrinec so prostori in tehnološka oprema pralnice in kuhinje že nekaj let neustrezni.

Pralnica 

Služba pranja in oskrbe perila v Domu Danice Vogrinec pokriva dejavnost za 809 stanovalcev in 400 
zaposlenih v domu. Izvaja se na dveh lokacijah, na DE Pobrežje I ( pranje osebnega perila 
stanovalcev, šivalnica) in DE Pobrežje III (pranje objektnega perila, delovne obleke). Oskrba perila se 
zagotavlja za vse oddelke na enoti Pobrežje in enoti Tabor, vključno s pranjem, sortiranjem, likanjem, 
pripravo perila, transportom. V letu 2015 so oprali 117.388 kg osebnega perila in 437.861 kg 
objektnega perila, dnevno 2.200 kg perila.
Obstoječa pralnica je prostorsko neustrezna, utesnjena, stroji so dotrajani, tehnološko zastareli in 
energetsko potratni. Razporeditev strojev ne ustreza sodobnim tehnološkim procesom obdelave 
perila. Prostori so neustrezni z vidika izvajanja storitve kot tudi z vidika varovanja zdravja zaposlenih. 
Zaradi načrtovanja vzpostavitve družinskih regijskih centrov s predvidoma 150 uporabniki na 
posamezni center se predvideva povečanje letne količine oskrbe perila za približno 15%.
Glavni namen investicije je zagotavljanje ustreznih pogojev za dejavnost pranja, likanja in šivanja za 
potrebe DU Danice Vogrinec in predvidenih novih enot doma. S prenovo bodo zagotovljeni ustrezni 
prostori in pogoji dela in tehnološka oprema, skladno s predpisi in standardi, znižani stroški 
vzdrževanja in porabe energije.
Predvidena površina prenovljene pralnice je 554,65 m2 (337,25 m2, rekonstrukcija 217,4 m2) in 61,90 
m2 zunanjih površin. 



Kuhinja 

Obstoječa kuhinja Doma Danice Vogrinec na Pobrežju prostorsko, tehnološko, sanitarno z vidika 
priprave hrane in vpliva na varnost in zdravje zaposlenih, ne zadošča in ne ustreza. V kuhinji se 
zagotavlja celodnevna prehrana za 609 stanovalcev, malice zaposlenih in 130 kosil, ki jih razvozijo na 
domove. Izdanih je bilo že več opozoril sanitarne inšpekcije.
Glavni namen prenove in dozidave kuhinje je zagotoviti celodnevno prehrano za stanovalce doma 
enote Pobrežje, malice za zaposlene, priprava kosil, ki jih razvažajo po domovih, skladno z zahtevami 
sanitarnih predpisov in standardov, znižati stroške vzdrževanja in porabe energije.
Predvidena površina kuhinje in pripadajočih prostorov po prenovi je 1.154,25 m2 (novogradnja 428,70 
m21, rekonstrukcija 725,55 m2). Zgradil bi se tudi povezovalni hodnik s skupno površino 127,64 m2, 
(novogradnja 64,84 m2, rekonstrukcija 62,80 m2). 
Tako se predvidevajo naslednji viri financiranja po tekočih cenah v EUR – celotna investicija, MDDSZ:

Vir 2017 2018 2019 Skupaj %
MDDSZ 500.000,00 1.000.000,00 1.077.822,29 2.577.822,29 68,35

Doma Danice 
Vogrinec

89.005,20     1.104.514,81     1.193.520,01 31,65        

Skupaj viri za 
celotno investicijo

589.005,20 2.117.041,08 1.077.822,29 3.771.342,30 100,0

Predviden zaključek investicije je konec leta 2018, zadnje plačilo pa v letu 2019.

2611-17-0909 – Nakup in obnova objekta za VDC Nova Gorica

VDC Nova Gorica ima namero vzpostavitev bivalne enote za osebe s pridobljeno možgansko 
poškodbo – Center Trnovo. Center Trnovo bo namenjen izvajanju storitve institucionalnega varstva in 
programa dolgotrajne rehabilitacije za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.

Za delovanje Centra Trnovo se bi izvedel nakup zemljišč in objektov, ki se bodo preuredili za potrebe 
storitve institucionalnega varstva in programa dolgotrajne rehabilitacije za osebe s pridobljeno 
možgansko poškodbo.

Nakup bo obsegal:

- gostinsko nastavitveni objekt v treh etažah, skupne površine
643,97 m2,

- poslovno stavbo v štirih etažah, skupne površine 305,19 m2,
- garaže, površine 150 m2,
- stavbno zemljišče skupne površine 3.626, na katerem stojijo 

navedeni objekti (zemljiška parcela št. 142/3, k.o. Trnovo in zemljiške parcele 
št.142/31 k.o. Trnovo).

 Preurejeni prostori bodo omogočili storitve institucionalnega varstva in programa dolgotrajne 
rehabilitacije za 30  oseb s pridobljeno možgansko poškodbo.

Vir      2017       2018 Skupaj           %
MDDSZ 250.000,00 250.000,00 500.000,00        61,68
VDC Nova Gorica   35.000,00 275.630,00 310.630,00        38,32
Skupaj viri za celotno investicijo 285.000,00 525.630,00 810.630,00      100,00

Predviden zaključek investicije je konec leta 2018.



PREDLOG SKLEPA VLADE

Številka:

Ljubljana, dne

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) je Vlada Republike Slovenije na seji 
dne………………sprejela naslednji sklep:

V veljavni načrt razvojnih programov 2017 – 2020 se, s podatki iz priložene tabele, uvrstijo  novi  
projekti, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 2611-13-0002 - Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in 
oprema domov za starostnike in socialno varstvene zavode ter evidenčnega projekta 2611-13-0001-
Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in oprema za socialno varstvene zavode:

- 2611-17-0905 - Center dnevnih aktivnosti v Domu starejših Rakičan, enota Bakovci, ki 
bo sodil v skupino projektov, 2611-11-S018 – izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.

- 2611-17-0906 - Rušitev obstoječih objektov ter gradnja nadomestnih objektov 
Posebnega socialno varstvenega zavoda Prizma Ponikve, ki bo sodil v skupino projektov, 
2611-11-S018 – izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.

- 2611-17-0907 – Preureditev prostorov za potrebe CSD Ilirska Bistrica v upravno 
kulturnem centru Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica, ki bo sodil v skupino projektov, 2611-11-
S020, poslovni prostori CSD.

- 2611-17-0908 - Rekonstrukcija s povečanjem pralnice in kuhinje v Domu Danice 
Vogrinec Maribor, ki bo sodil v skupino projektov, 2611-11-S018 – izvajanje enovitega 
sistema dolgotrajne oskrbe.

- 2611-17-0909 – Nakup in obnova objekta za potrebe VDC Nova Gorica, ki bo sodil v 
skupino projektov, 2611-11-S022 – Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in nabava 
opreme za socialno varstvene zavode.

Številka:
V Ljubljani, dne

                                                                                       Mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                       generalna direktorica

Prejmejo:



- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za finance.


	3695B4C35E5686D9C12581BC0034F50B_1.in.doc

		2017-10-17T12:17:04+0200
	Anja Kopac Mrak




