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

ZADEVA:  Uvrstitev novega projekta v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023    
»Sanacija zemljine vrtcev Mehurček in Živ Žav v CE « - 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 …. redni seji dne ... ... 2020
pod točko … sprejela naslednji

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 se skladno s podatki iz priložene tabele uvrsti nov 
projekt št. 2550-20-0023 »Sanacija zemljine vrtcev Mehurček in Živ Žav v CE«.

dr. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

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:
- mag. Tanja Bolte generalna direktorica Direktorata za okolje
- mag. Bernarda Podlipnik,  Direktorat za okolje, 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 2020-2023.
Namen projekta je saniranje zemljine in zunanja ureditev vrtcev ter s tem izboljšanje stanja okolja na 
območju vrtca Zarja v enotah Mehurček in  Živ Žav v Mestni občini Celje.
Ocenjena vrednost projekta v letu 2020 je 435.000,00 EUR.
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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 ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

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 2020 zagotovljena na proračunski postavki 153246 
Saniranje neurejenih odlagališč, EP 2550-19-0001 Sanacija vrtcev v Celjski kotlini, in sicer v 
vrednosti 435.000,00 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 
okolje in prostor

2550-20-0023

Sanacija zemljine 
vrtcev Mehurček in Živ 

Žav v CE

153246

Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

0 EUR 0EUR

SKUPAJ 0 EUR 0 EUR
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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

435.000,00 
EUR

SKUPAJ
435.000,00 

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

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

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
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, 
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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:

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
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:

- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Izpis obrazca 3 iz MFERAC
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OBRAZLOŽITEV

Za območje Celjske kotline so bile v preteklosti izvedene različne študije, ki nakazujejo  
prekomerno onesnaženost  tal, kar zahteva izvedbo sanacijskih ukrepov, zlasti na območjih, 
kjer se gibljejo in zadržujejo otroci.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi rezultatov meritev onesnaženosti tal v Mestni občini 
Celje in na območjih vrtcev v Mestni občini Celje in na podlagi Uredbe o merilih za ugotavljanje 
stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z nevarnimi snovmi, snovmi ali zmesmi 
ugotovila, da so vrednosti najmanj dveh nevarnih snovi v tleh enake ali večje od opozorilnih 
vrednosti za te nevarne snovi. Izsledki ocene tveganja kažejo, da je vsaka od teh nevarnih 
snovi biodostopna ter obstaja možnost prehajanja vsake od teh nevarnih snovi v ljudi in okolje.
Sondiranje v vrtcu Mehurček je pokazalo, da je onesnaženost zelo heterogena. V večjem delu 
igrišča so vsebnosti kovin nizke in ne presegajo mejnih vrednosti, z izjemo cinka, ki je 
esencialni element in preseganje opozorilne vrednosti ne predstavlja tveganja za otroke.
Kritično onesnaženo je območje ob zgradbi (lokacije sond 4,5,6,9,10). Na tem delu igrišča so na 
posameznih globinah mestoma presežene kritične vrednosti za Pb, Zn in Cd. Najmočneje je 
onesnaženo območje sonde 4, kjer so bile na globini 50-60 cm izmerjene zelo velike 
koncentracije Cd (68 mg/kg), Pb (1260 mg/kg), Zn (7560 mg/kg) in As (87 mg/kg).
Sondiranje v vrtcu Živ Žav je pokazalo, da je onesnaženost po celotni površini igrišča. V večjem 
delu igrišča do globine 60 cm Pb presega opozorilno vrednost, Zn kritično vrednost ter As 
mejno vrednost.
Mestoma so zaznane tudi povečane vsebnosti Cd. Najbolj sta onesnažena dela na lokaciji 
sonde 8 ter sond 17 in 18. V sondi 8 je bila na globini 30- 50 izmerjena koncentracija Pb nad 
5000 mg/kg in Zn preko 29000 mg/kg. Na tej globini je tudi vsebnost Cd preko kritične 
vrednosti. V sondi 17, ki smo jo lahko izkopali le do globine 30 cm, so na globini 20-30 cm 
koncentracije Pb, Zn in Cd preko kritične vrednosti. V sondi 18, ki smo jo izkopali do globine 40 
cm, sta koncentraciji Pb in Zn po vsej globine preko kritične vrednosti; Cd po vseh globini 
močno presega opozorilno vrednost in na globini 20-30 cm tudi kritično vrednost (20 mg/kg).
V sondah 8,7 in 18 so bile izmerjene tudi koncentracije As preko kritične vrednosti.

Zaradi preseženih opozorilnih in kritičnih vrednosti nevarnih snovi v tleh je na območju vrtcev v 
Mestni občini Celje potrebno izvesti sanacijski ukrep zamenjave zemljine v letu 2020.

Namen projekta je saniranje zemljine in zunanja ureditev vrtcev ter s tem izboljšanje stanja 
okolja na območju vrtca Zarja -enota Mehurček in vrtca Zarja enota Živ Žav v Mestni občini 
Celje.

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 Zarja – Enota Živ žav in Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje 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.

Predvidena vrednost projekta  v letu 2020 je 435.000,00 EUR,  EP 2550-19-0001 Sanacija 
vrtcev v Celjski kotlini, PP 153246 Saniranje neurejenih odlagališč.
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