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POTRJEN

Številka 354-141/2015-2550-
Ljubljana, 21.7.2021

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

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 –
» Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje « predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) je Vlada Republike Slovenije na 
…. redni seji dne ... ... 2021 pod točko … sprejela naslednji

SKLEP
V veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 se na podlagi priložene tabele uvrsti nov projekt št. 
2550-21-0023 » Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje «

                                                                                Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Ministrstvo za okolje in prostor
- 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:
- Iztok Slatinšek, v.d. generalnega direktorja v Direktoratu za okolje
- dr. Polonca Ojsteršek-Zorčič, vodja Sektorja za odpadke
- mag. Bernarda Podlipnik,  Sektor za odpadke  
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:
Predlaga se uvrstitev novega projekta v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024.
Namen in cilj investicije:
Investicija predstavlja sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje, ki se nahaja vzhodno od celjskega 
mestnega jedra na območju Bukovžlak, velikosti 60.160m2. 
Sanacija se bo izvajala skladno s projektno dokumentacijo in pogoji gradnje. Zaključek sanacije bo
ureditev območja kot stavbno zemljišče za namene skladiščno transportne cone – (Varianta 2 – 
Gospodarska cona).

mailto:Gp.gs@gov.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1558
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Cilj projekta je sanacija parcele 115/1 k.o. Teharje, z namenom izpolnitve zahtev iz sodbe sodišča 
Evropske Unije.
Celotna investicija znaša  5.989.105,28 EUR z DDV. Investicija se bo izvajala skladno s 
predvidenim časovnim načrtom od 1. 9. 2021 do 1. 3. 2022. 
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:
Sredstva za financiranje aktivnosti so v letu 2021 zagotovljena na proračunski postavki 153246 
Sanacija neurejenih odlagališč v višini  3.200.000,00 EUR z DDV. 
V letu 2021 finančna sredstva zagotavlja tudi Cinkarna Celje v višini 1.763.307,48. 
V letu 2022 bodo sredstva ustrezno načrtovana ob pripravi dopolnjenega predloga proračuna za leto 
2022, v višini 1.025.797,80 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
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Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-21-0023 

Izvedba sanacije 
parcele 115/1 k.o. 

Teharje 

153246

Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

0 0

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 

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2330-14-0006 
Sanacija Celjske 

kotline

153246

Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

2.920.699,30 600.000,00

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-21-0001 
Sanacija odlagališča 

Ležen

153246

Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

279.300,70

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-20-0042
Čezmerna 

obremenitev okolja

153246

Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

425.797,80

SKUPAJ 3.200.000,00 1.025.797,80
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 
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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:
-
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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
Predlog sklepa ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.

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

                                                       Mag. ANDREJ VIZJAK
                                                         MINISTER

PRILOGE:
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- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Izpis obrazca 3 iz MFERAC (tabela)

OBRAZLOŽITEV

Investicija predstavlja vlaganje v sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje. Zaradi nelegalnega 
nasipavanja materialov neidentificiranega izvora na parceli 115/1 k.o. Teharje je na pobudo 
civilne iniciative, Evropska komisija (EK) dne 24. 3. 2014 na sodišču Evropske unije (EU) vložila 
tožbo proti Republiki Sloveniji, to pa je dne 16. 7. 2015 izreklo sodbo zaradi nespoštovanja 
države po direktivah 2008/98/ES in 1999/31/ES.

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) mora za izpolnitev zahtev iz sodbe 
sodišča Evropske Unije izvesti sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje.

Z izvedbo predvidene sanacije se bodo dosegli zastavljeni cilji. V IDP št. 10/18 so bile v okviru 
sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje obravnavane kot končno stanje oz. namen rabe zemljišča tri 
variante:
 ureditev območja kot stavbno zemljišče za namen parkovne ureditve in postavitve 

spominskega obeležja povojnim pobojem (Varianta 1 – Parkovna ureditev),
 ureditev območja kot stavbno zemljišče za namene skladiščno transportne cone – (Varianta 

2 – Gospodarska cona),
 ureditev območja kot zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov v primeru, da bodo nasuti 

materiali v nadaljnjih fazah aktivnosti opredeljeni kot odpadki (Varianta 3 – Odlagališče 
nenevarnih odpadkov).

Poleg načrtov in elaboratov, v katerih so bile variante presojane s tehničnega oz. ekološkega 
vidika, je bila sestavni del IDP št. 10/18 tudi »Analiza stroškov vzdrževanja in obratovanja 
posameznih variant za ekonomsko dobo 30 let ter stroškov investicijskih in vzdrževalnih del«, 
SL CONSULT d.o.o., februar 2020.
Na podlagi pregledanih študij in soglasja lastnikov zemljišča ter lokalne skupnosti je bila izbrana 
varianata 2 gospodarska cona, to je ureditev območja kot stavbno zemljišče za namene 
skladiščno transportne cone .
Investicija predstavlja prvo etapo, to je sanacija zemljišča in priprava tehnoloških tal za izvedbo 
druge etape to je gospodarske cone na parceli 115/1 k.o. Teharje

Vrednost  investicije po tekočih cenah znaša 5.989.105,28 EUR z DDV.

Viri financiranja se bodo zagotavljali iz proračunske postavke 153246 Saniranje neurejenih 
odlagališč, in sicer:

- v letu 2021 iz evidenčnega projekta 2330-14-0006 Sanacija Celjske kotline, v 
vrednosti 2.920.699,30 in iz evidenčnega projekta 2550-21-0001 Sanacija 
odlagališča Ležen v vrednosti 279.300,70 ter

- v letu 2022 iz evidenčnega projekta 2330-14-0006 Sanacija Celjske kotline v 
vrednosti 600.000,00 EUR in iz evidenčnega projekta 2550-20-0042 Čezmerna 
obremenitev okolja v vrednosti 425.797,80 EUR.

V letu 2021 finančna sredstva zagotavlja  Cinkarna Celje v višini 1.763.307,48 EUR.. 
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Investicija se bo izvajala skladno s predvidenim časovnim načrtom od 1. 9. 2021 do 
1. 3. 2022.
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