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

ZADEVA: Predlog sofinanciranja izgradnje centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi 
potrebami in medgeneracijskega centra v Radmožancih – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO,
71/17, 21/18-popr., 80/20 – ZIUOOPE in 198/20 – ZFRO) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji 
dne ________ sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je potrdila Predlog sofinanciranja izgradnje centra za zgodnjo obravnavo 
otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijskega centra v Radmožancih Pomurske madžarske 
narodne skupnosti v višini 100.000,00 evrov, in sicer tako, da Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovita sredstva v višini vsako po 50.000,00 
evrov.

                                                     Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                       v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- 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:

Ministrstvo za zdravje:
 Janez Poklukar, minister,
 mag. Robert Cugelj, državni sekretar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
 Janez Cigler Kralj, minister,
 mag. Cveto Uršič, državni sekretar,

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:
V okviru projekta izgradnje objekta centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in 
medgeneracijskega centra v Radmožancih, ki ga izvaja Pomurska madžarska samoupravna narodna
skupnost se zagotovi sofinanciranje, z namenom zagotovitve finalizacije in vzpostavitve prostorskih 
kapacitet, potrebnih za delovanje centra. Predmet sofinanciranja je notranja in zunanja oprema 
potrebna za vzpostavitev centra, katerega delovanje je definirano v okviru in pod okriljem narodne 
skupnosti.

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih sredstev v višini 100.000,00 eurov, od tega pri Ministrstvu za 
zdravje v višini 50.000,00 eurov in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
50.000,00 eurov.
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 rednja podjetja ter 

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
 razvo jne  dokumen te  Ev ropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Predmet sofinanciranja je projekt izgradnje centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi 
potrebami in medgeneracijskega centra v Radmožancih, ki poteka in ga izvaja Pomurska madžarska 
samoupravna narodna skupnost. Sredstva v višini 100.000,00 eurov se namenijo in bodo porabljena
za nabavo nujno potrebne notranje in zunanje opreme, s čimer se bo pripomoglo k zagotovitvi 
pogojev za začetek delovanja centra in izvajanja vsebin in dejavnosti na področju zgodnje obravnave 
otrok s posebnimi potrebami kot tudi dejavnosti medgeneracijskega centra.



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 
zdravje 50.000,00

Ministrstvo za delo 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

50.000,00

SKUPAJ 100.000,00
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 
zdravje 50.000,00

Ministrstvo za delo 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

50.000,00

SKUPAJ 100.000,00
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.

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.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 
35/21 in 51/21) je bila javnost iz priprave gradiva izključena.  

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                       Janez Poklukar                                 
                                                                                                      minister



PRILOGA 3

Na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –
ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr., 80/20 – ZIUOOPE in 198/20 – ZFRO) je Vlada Republike Slovenije na 
________ seji dne ________ sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je potrdila Predlog sofinanciranja izgradnje centra za zgodnjo obravnavo 
otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijskega centra v Radmožancih Pomurske madžarske 
narodne skupnosti v višini 100.000,00 evrov, in sicer tako, da Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovita sredstva v višini vsako po 50.000,00 
evrov.

                                                     Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                     v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za finance. 



OBRAZLOŽITEV

Projekt izgradnje in vzpostavitve centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in 
medgeneracijskega centra v Radmožancih (v nadaljnjem besedilu: center Radmožanci) izvaja 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (v nadaljevanju: PMSNS) kot osrednja 
organizacija avtohtone madžarske narodne skupnosti v Prekmurju, ki opravlja samoupravne, interesne 
in druge politične dejavnosti ter naloge. Pristojnosti PMSNS se nanašajo predvsem na univerzalne 
naloge pomurskega madžarskega, regionalnega in državnega značaja.

V skladu z Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-
1C, v nadaljnjem besedilu ZSNS) je vloga in poslanstvo PMSNS uresničevanje posebnih pravic, ki jih 
zagotavlja ustava Republike Slovenije, za uveljavljanje svojih potreb in interesov in izvajanje s tem 
povezanih nalog.

Najpomembnejša naloga PMSNS je ohranitev in razvijanje pomurske madžarske skupnosti, njene 
materinščine, nacionalne zavesti, stvarne in duhovne dediščine ter uveljavljanje njenih nacionalnih 
interesov, njena naloga pa je tudi pospeševanje uresničevanja pravic, ki jih zagotavljajo ustava in 
zakoni.

Izhajajoč iz ustavnega položaja obeh poslancev predstavnikov narodnih skupnosti in ob upoštevanju 
Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije 2020-2022 je bil med poslancema 
italijanske in madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru in Vlado Republike Slovenije sklenjen 
dogovor o sodelovanju poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti z Vlado Republike 
Slovenije. V dogovoru je zapisano, da bodo podpisniki dogovora bdeli nad doslednim izvajanjem pravic 
avtohtonih narodnih skupnosti s poudarkom na analiziranju morebitnih pomanjkljivosti. Na tej osnovi 
bodo po potrebi pripravili področne sistemske politike ter skrbeli za ustrezna finančna sredstva. 
Sestavni del dogovora je tudi seznam konkretnih nalog za mandatno obdobje 2020-2022, kjer je v 4.
točki navedena naloga »Sodelovanje pri izgradnji centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi 
potrebami in medgeneracijskega centra v Radmožancih.

V  cilju kvalitetnega sobivanja, sožitja in vzajemnega delovanja večinskega naroda in avtohtone 
madžarske narodne manjšine je vsekakor tudi skrb za zagotovitev enakih možnosti in v tej zvezi 
zagotovitev enake obravnavo ranljivih skupin med katere spadajo otroci in še posebej otroci s 
posebnimi potrebami katerim je potrebno zagotoviti celostno obravnavo.

V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list 
RS, št. 41/17, v nadaljnjem besedilu: ZOPOPP) celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi 
potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju obsega obravnave otroka in njegove 
družine v predšolskem obdobju z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi 
zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka.

V kontekst navedenega se vklaplja tudi projekt centra v Radmožancih, enemu od krajev v občini 
Lendava kot eni izmed petih občin (poleg tega še določeni kraji v občinah: Hodoš, Moravske Toplice, 
Šalovci in Dobrovnik), ki predstavljajo narodnostno mešana področja, kjer živi velika večina 
pripadnikov avtohtone madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.

Celotna investicija izgradnje centra Radmožanci poteka s finančno pomočjo Madžarske. V to se 
vklaplja tudi finančna podpora Republike Slovenije v pomenu meddržavnega sodelovanja z Republiko 
Madžarsko in namenom sodelovanja med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za zdravje ter strokovnimi 
službami iz Madžarske, s čimer bi se vzpostavila izmenjava dobrih praks med obema državama in 
krepilo medsebojno sodelovanje.



Osrednji cilj projekta center Radmožanci je izdelava takšnega sistema pomoči in podpore, ki zajema 
skupno delovanje različnih strokovnih področij, kar se posledično odrazi v čim zgodnejšem 
prepoznavanju otrok z različnimi dejavniki tveganja v razvoju ter razvojnimi odstopanji. Nadalje je cilj
nudenje ustrezne podpore in pomoči otrokom in celotni družini. Vse to so nujni predpogoji za 
optimalen razvoj otrokovih sposobnosti, krepitev kompetenc celotne družine in za socialno vključenost 
obojih - otroka in družine.

Na narodnostno mešanem območju v delu Prekmurja (t. j. v Lendavi in njeni okolici) je bila
prepoznana potreba po zagotovitvi prostorskih pogojev za izvajanje tovrstne dejavnosti (pravočasni 
zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami), saj več kot 30 družin iz navedenega dvojezičnega 
območja odhaja s svojimi otroci na obravnave v sosednjo Madžarsko, kjer jim tamkajšnji strokovnjaki 
nudijo pravočasno in zgodnjo obravnavo, ki je hkrati redna in kontinuirana (tedenski obiski). Kot 
prednost projekta center Radmožanci je potrebno izpostaviti, da bodo otroci in starši v Hiši generacij 
Radmožanci deležni obravnav v svojem maternem jeziku madžarščini, ki je na narodnostno mešanem 
območju v delu Prekmurja poleg slovenščine tudi uradni jezik. Vse to bo zadostilo potrebam 
dvojezičnega območja, otroci in njihovi starši pa se bodo v kontekstu izvajane obravnave otrok s 
posebnimi potrebami lahko izražali v svojem lastnem jeziku.

Ker se v okvire projekta, v katerem poteka sodelovanje s strokovnjaki iz sosednje Madžarske, 
vključuje tudi dvojezične vrtce, bodo rizični otroci prepoznani in identificirali kot taki (saj v dvojezičnih 
vrtcih opravljamo meritve, povezane z razvojnimi mejniki) že v zelo zgodnjem obdobju otrokovega 
življenja. 

V okviru projekta bodo potekale tudi razne tematsko usmerjene (prostočasne) dejavnosti in aktivnosti, 
ki pomembno vplivajo na razvoj različnih veščin ter na socialno vključenost in povezovanje otrok in 
družine z okolico. Preko teh dejavnosti (pravljične urice, rokodelske delavnice, trening socialnih 
veščin, dramska igra, glasbeni popoldnevi ipd.) bodo otroci na zabaven in sproščen način s pomočjo 
izkustvenega učenja in igre urili razne veščine, ki so pomembne za skladen razvoj, dvig kakovosti 
življenja in za razvijanje močnih področij ter občutka kompetentnosti.

Izgradnja centra Radmožanci vključuje tudi nabavo potrebne, tudi prilagojene notranje in zunanje 
opreme. Za ta namen se kot prispevek Slovenije, skladno z določbo 21. člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr., 80/20 – ZIUOOPE in
198/20 – ZFRO,  zagotovijo PMSNS sredstva v višini 100.000,00 eurov, od tega v okviru proračunskih 
postavk 50.000,00 eurov pri Ministrstvu za zdravje in 50.000,00 eurov pri Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.


	70E17306A7528450C1258712004A14A9_0.in.doc

		2021-07-14T15:47:27+0200
	Janez Poklukar




