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POTRJEN

Številka: 354-16/2019-2550-
Ljubljana, 8.9..2021
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Sprememba veljavnega načrta razvojnih programov 2021 – 2024, sprememba 
izhodiščne vrednosti projekta  št. 2550-21-0056 »Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju«.- 
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 Načrtu razvojnih programov 2021-2024 se skladno s priloženo tabelo spremeni projekt:  

 2550-21-0056 »Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju«.

Priloga:                                                                                     
- obrazec 3                                                                 Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                             vršilka dolžnosti generalnega sekretarja
                             

                                                              

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor, (gp.mop@gov.si) 
- Generalni sekretariat Vlade RS ( (gp.gs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si) 

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:

- Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor
- Dr. Polonca Ojsteršek Zorčič, vodja Sektorja za odpadke
- Iztok Slatinšek v.d. Generalnega direktorja Direktorat za okolje
-

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
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5. Kratek povzetek gradiva:
Predlagana sprememba   veljavnega  Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 za projekt 
2550-21-0056 »Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju je nastala zaradi  povišanja cen 
gradbenih storitev in gradbenega materiala, kar je posledica COVID 19 v letu 2020-2021.
Namen projekta je saniranje zemljine in zunanja ureditev vrtcev ter s tem izboljšanje stanja okolja na 
območju vrtca Anice Černejeve, Enota Luna Ljubljanska cesta 48, vrtca Zarja, Enota Iskrica Pucova 
ulica 3 in vrtca Tončke Čečeve, Enota Center Kocenova ulica 10 skupaj z igriščem na Savinjskem 
nabrežju.
Ocenjena vrednost celotne investicije je - 1.250.000,00  EUR skupaj z DDV.

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,  v znesku 899.654,18 EUR,   zagotovljena na 
proračunski postavki 153246 Saniranje neurejenih odlagališč,  i na projektu  2550-21-0056 – 
Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju.
 Dodatna sredstva iz naslova povišanja cen v letu 2021, v višini 320.000,00 EUR,  in v letu 2022, v 
višini 30,345,82 EUR, pa se bodo prerazporedila iz evidenčnega projekta 2550-19-0001 –Sanacija 
vrtcev v Celjski kotlini..

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
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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 
okolje in prostor

2550-21-0056
Sanacija vrtcev Luna, 
Iskrica in Center v 
Celju

153246-
Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

899.654,18 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

2550-19-0001
Sanacija vrtcev v 
Celjski kotlini

153246-
Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

320.000,00 30.345,82

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
II. Finančne posledice za državni proračun

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo
             Iz PP 153246 iz projekta  2550-19-0001 Sanacija vrtcev v Celjski kotlini 

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
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,

DA/NE
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- financiranje 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
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)
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:

- Priloga 1: Obrazložitev 

PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV
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V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021-2024 predlagamo novelacijo projekta 
2550-21-0056 –Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju.

Namen projekta je saniranje zemljine in zunanja ureditev vrtcev ter s tem izboljšanje stanja 
okolja na območju vrtca Anice Černejeve, Enota Luna Ljubljanska cesta 48, vrtca Zarja, Enota 
Iskrica Pucova ulica 3 in vrtca Tončke Čečeve, Enota Center Kocenova ulica 10 skupaj z 
igriščem na Savinjskem nabrežju.

Cilji za izboljšanje stanja okolja na območju zgoraj navedenih vrtcev so:
- znižati vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih območjih otroških 

igrišč vrtcev pod mejne vrednosti, določene s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in 
kritične imisijske vrednostni nevarnih snovi v tleh; 

- zmanjšati izpostavljenost otrok toksičnim kovinam v vrtcu; 
- preprečiti oziroma omejiti odlaganje in širjenje toksičnih kovin v okolje.

Navedeni cilji bodo doseženi z ukrepi za izboljšanje kakovosti tal:
- zamenjava onesnažene zemljine,
- ureditev novih zelenih površin – rekultivacija otroškega igrišča,
- varnostni ukrepi pri izvajanju odkopa, in
- monitoring tal.

Ocenjena vrednost celotne investicije  po predračunu projektanta (PZI) je  znašala 
876.131,55 EUR skupaj z DDV.
Vrednost  investicije na podlagi prejete ponudbe iz JN 430-38/2021-2550 znaša 
1.209.976,53 EUR skupaj z DDV.

Stroški nadzora in izdelave elaboratov za gradbišča so ocenjeni na 40.024,47 EUR.

Skupni stroški znašajo 1.250.000,00 EUR.

Povečanje vrednosti je nastalo predvsem zaradi povečanja cen nekaterih gradbenih 
materialov in stroškov  ravnanja z odpadki.

Načrtovana investicija se bo izvajala v letu 2021 in zaključila v letu 2022 iz proračunske 
postavke 153246 »Saniranje neurejenih odlagališč«.

Sredstva za financiranje aktivnosti so v letu 2021,  v znesku 899.654,18 EUR,   zagotovljena na 
proračunski postavki 153246 Saniranje neurejenih odlagališč,  i na projektu  2550-21-0056 – 
Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju.
Dodatna sredstva iz naslova povišanja cen v letu 2021, v višini 320.000,00 EUR,  in v letu 2022, 
v višini 30,345,82 EUR, pa se bodo prerazporedila iz evidenčnega projekta 2550-19-0001 –
Sanacija vrtcev v Celjski kotlini..
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