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Številka: 351-1/2020/
Ljubljana, 24. 11. 2020

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

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta 2611-20-0906 – Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 
103 v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023 – 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, 61/20 – ZDLGPE in 133/20) je Vlada Republike Slovenije na seji 
dne………………sprejela naslednji 

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 se, s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov projekt, ki 
izhaja iz evidenčnega projekta 2611-13-0003 - novogradnje, nakupi objektov, adaptacije, rekonstrukcije:
2611-20-0906 – Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103, ki bo sodil v skupino projektov, 2611-
11-S019 – vzpostavitev prostorov za izvajanje SV.

Številka:
V Ljubljani, dne

                                                                                       dr. Božo Predalič
                                                                                       generalni sekretar

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:
Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mag. Lovro Lončar, vršilec dolžnosti generalnega sekretarja,
Maja Mally Dovč, višja svetovalka.
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:
Gradivo se nanaša na uvrstitev novega projekta v veljavni Načrt razvojnih programov in sicer za



sofinanciranje rekonstrukcije in prizidave Medgeneracijskega centra v Občini Loški Potok, v katerem 
bodo urejena oskrbovana stanovanja in stanovanja za mlade družine. Za namen sofinanciranja so bile v 
postopku sprejemanja proračuna za leto 2020, s sprejetim amandmajem, povečane pravice porabe.  
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
2611-20-0906 –
Medgeneracijski center in 
stanovanja Hrib 103

200057 -
Medgeneracijski 
bivalni objekt –
Loški Potok

             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

2611-13-0003
novogradnje, nakupi 
objektov, adaptacije, 
rekonstrukcije

200057 -
Medgenaracijski 
bivalni objekt –
Loški Potok

     48.587,23 €

MDDSZ

2611-13-0002
novogradnje, adaptacije, 
rekonstrukcije, oprema 
domov za starostnike in 
SV zavode

7884 – Program 
mreže domov za 
starostnike

     451.412,77 €

SKUPAJ 48.587,23 € 451.412,77 €
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

            Cveto Uršič
            državni sekretar

     

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

                                                                                                                                                                                                     



OBRAZLOŽITEV

2611-20-0906 –Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103

Investitor investicijskega projekta Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103 je Občina Loški Potok
(v nadaljevanju: občina). 

V občini je dom starejših občanov, katerega kapacitete ne zadostujejo trenutnemu stanju. Pojavlja se 
potreba po varovanih stanovanjih, saj so v občini občani, ki so v veliki meri še sposobni skrbeti sami 
zase, potrebujejo pa del socialnih storitev in so kot taki potencialni najemniki takih stanovanj. V 
neposredni bližini doma starejših občanov in zdravstvenega doma se nahaja objekt, ki bi ga bilo 
mogoče obnoviti in dograditi na način, da bi se pridobila oskrbovana in neprofitna stanovanja za mlade 
družine. Izboljšana bo razpoložljivost in pestrost ter zagotovljena dostopnost in dosegljivost storitev in 
programov.

Investicija predstavlja rekonstrukcijo obstoječega objekta ter prizidavo novega. V pritličju bodo urejeni 
novi prostori oskrbovanih stanovanj in prostori za društvo kmečkih žena za razne dejavnosti, v 
nadstropju pa bodo nova neprofitna stanovanja za mlade družine.

Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni boljši pogoji za življenje vseh prebivalcev občine, celovita 
oskrba starejših občanov v domačem kraju, zmanjšan zaostanek v razvoju v primerjavi z bolj razvitimi 
deli države ter ustvarjeno privlačno okolje za mlade družine.

Investitor je za izvedbo investicije pridobil investicijsko in projektno dokumentacijo. Gradbeno 
dovoljenje za izvedbo investicije mu je bilo izdano 27. 5. 2020 in je postalo pravnomočno 6. 6. 2020. 
Za izbiro izvajalca bo izvedel postopek javnega naročila. Začetek gradbenih del je predviden v marcu 
2021.

Državni zbor RS je v postopku sprejemanja Proračuna RS za leto 2020 sprejel amandma, s katerim je 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) povečal 
pravice porabe v višini 500.000 EUR z obrazložitvijo, da se sredstva nameni za projekt 
medgeneracijskega bivalnega objekta v občini Loški Potok. Ker je v vmesnem času prišlo do izbruha 
pandemije in razglasitve izrednih razmer, so bila zaradi intervencijskih ukrepov, skladno s sklepom 
Vlade RS o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna, št. 41003-2/2020/1 z dne 13. 3. 2020, na 
tekočo proračunsko rezervo pri Ministrstvu za finance, med drugim prerazporejena tudi sredstva v 
višini 500.000,00 EUR s proračunske postavke za navedeno investicijo, prav tako pa so se podaljšali 
postopki pridobitve vse potrebne dokumentacije, kar je oziroma bo podaljšalo tudi samo izvedbo 
investicije v leto 2021. V letu 2020 bo ministrstvo sredstva zagotovilo s prerazporeditvijo iz 
evidenčnega projekta 2611-13-0003 in proračunske postavke 200057, v letu 2021 pa s 
prerazporeditvijo iz evidenčnega projekta 2611-13-0002 in proračunske postavke 7884.

Iz pridobljene in potrjene investicijske in projektne dokumentacije izhaja, da ocenjena vrednost 
investicije znaša 943.504,05 EUR brez DDV oziroma 1.150.898,96 EUR z DDV. 

Sredstva za investicijo bosta zagotovila občina in ministrstvo. 

Ministrstvo bo v letu 2020 za investicijo zagotovilo sredstva v višini 48.587,23 EUR. V letu 2021 bo 
ministrstvo zagotovilo sredstva v višini 451.412,77 EUR, sredstva v višini 650.898,96 EUR pa bo 
zagotovila občina.

Predviden zaključek investicije je v letu 2021.



PREDLOG SKLEPA VLADE

Številka:

Ljubljana, dne

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20) je Vlada Republike Slovenije na 
seji dne………………sprejela naslednji 

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 se, s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov projekt, ki 
izhaja iz evidenčnega projekta 2611-13-0003 - novogradnje, nakupi objektov, adaptacije, 
rekonstrukcije: 2611-20-0906 – Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103, ki bo sodil v skupino 
projektov, 2611-11-S019 – vzpostavitev prostorov za izvajanje SV.

                                                                                       dr. Božo Predalič
                                                                                       generalni sekretar

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