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EVA /
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Sprememba veljavnega Načrta razvojnih programov – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne
... pod točko ..... sprejela naslednji
S K L E P:
V veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021 se skladno s priloženimi tabelami uvrstijo projekti
- 1611-18-0011 »Izgradnja sončne elektrarne v Žitomirju«,
- 1611-18-0012 »Izgradnja čistilne naprave«,
- 1611-18-0013 »Postavitev sortirne linije za odpadke«,
- 1611-18-0014 »Postavitev predsortirne- balirne linije«
- 1611-18-0015 »Izgradnja čistilne naprave Andrijevica«,
- 1611-18-0016 »Postavitev pretovorne postaje«,
- 1611-18-0017 »Model decentralizirane kompostne sheme«
- 1611-18-0018 »Avtomatizacija primarnih toplotnih postaj«,
- 1611-18-0019 »Obnova vodooskrbnih objektov« in
- 1611-18-0020 »Vzpostavitev permakulturnega centra«.

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA
Priloga:
− Tabela – Obrazec 3
Sklep prejme:
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:
- Urška Cvelbar, generalna direktorica, Ministrstvo za finance;
- Andrej Kavčič, vodja Sektorja za mednarodne finančne odnose, Ministrstvo za finance;
-

Barbara Knapič Navarrete, podsekretarka, Ministrstvo za finance.

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:
Vladi se z gradivom predlaga uvrstitev konkretnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja v
Načrt razvojnih programov, sredstva za sofinanciranje pa se bodo zagotovila s prerazporeditvijo
sredstev iz evidenčnega projekta, ki je bil v sprejetem proračunu za leto 2018 odprt za ta namen. V
sprejetem proračunu so zagotovljene pravice porabe za izvajanje mednarodnega razvojnega
sodelovanja Republike Slovenije skladno z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju in
humanitarni pomoči (ZMRSHP, Ur.l. št. 30/18) na evidenčnem projektu, saj je bilo potrebno
konkretne projekte, ki se bodo v tekočem in prihodnjem letu sofinancirali z donacijo Republike
Slovenije, še dogovoriti s partnerskimi državami. Usklajevanje je potekalo preko diplomatskih
predstavništev oziroma Ministrstva za zunanje zadeve. Gre torej za zaključno fazo procesa, zato
ocenjujemo, da predlagano gradivo sodi med tekoče posle vlade.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
DA
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
NE
Evropske unije
c)
administrativne posledice
NE
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
NE
konkurenčnost podjetij
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
NE
razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in
mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t)

t+1

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:

t+2

t+3

Ime proračunskega
uporabnika
Ministrstvo
finance

za

Šifra in naziv ukrepa,
projekta
1611-18-0011
»Izgradnja sončne
elektrarne v Žitomirju«

Ministrstvo za
finance

1611-18-0012
»Izgradnja čistilne
naprave«

Ministrstvo za
finance

1611-18-0013
»Postavit e v s o r t i r n e
linije za odpadke«

Ministrstvo za
finance

1611-18
0014
»Postavitev
predsortirne-balirne
linije«

Ministrstvo za
finance

1611-18-0015
»Izgradnja č i s t i l n e
naprave Andrijevica«

Ministrstvo za
finance

1611-18-0016
»Postavitev
pretovorne postaje«

Ministrstvo za
finance

1611-18-0017»Model
decentralizirane
kompostne sheme«

Ministrstvo za
finance

Ministrstvo za
finance

Ministrstvo za
finance

1611-18-0018
»Avtomatizacija
primarnih toplotnih
postaj«
1611-18-0019
»Obnova
vodooskrbnih
objektov«
1611-18-0020
»Vzpostavitev
permakulturnega
centra «

Šifra in naziv
proračunske
postavke
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč

SKUPAJ

Znesek za
tekoče leto (t)

Znesek za t + 1

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega
uporabnika
Ministrstvo
finance

za

Šifra in naziv ukrepa,
projekta
1611-18-0008
Prispevki, donacije,
financiranje dolgov

Šifra in naziv
proračunske
postavke
5839
Bilateralna
razvojna
pomoč

Znesek za
tekoče leto (t)

2.543.995 EUR

Znesek za t + 1

2.759.316 EUR

SKUPAJ

2.543.995 EUR

2.759.316EUR

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

Znesek za tekoče leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (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, 80/13 in 10/14) javnost ni bila
povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade RS.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE
NE

mag. Mateja Vraničar Erman
MINISTRICA

PRILOGE:
 Priloga 1: Predlog sklepa
 Priloga 2: Obrazložitev
 Priloga 3: Tabela - Obrazec 3
 Priloga 4: Mnenje

PRILOGA 1

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ...
pod točko ..... sprejela naslednji
SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021 se skladno s priloženimi tabelami uvrstijo projekti
- 1611-18-0011 »Izgradnja sončne elektrarne v Žitomirju«,
- 1611-18-0012 »Izgradnja čistilne naprave«,
- 1611-18-0013 »Postavitev sortirne linije za odpadke«,
- 1611-18-0014 »Postavitev predsortirne- balirne linije«
- 1611-18-0015 »Izgradnja čistilne naprave Andrijevica«,
- 1611-18-0016 »Postavitev pretovorne postaje«,
- 1611-18-0017 »Model decentralizirane kompostne sheme«
- 1611-18-0018 »Avtomatizacija primarnih toplotnih postaj«,
- 1611-18-0019 »Obnova vodooskrbnih objektov« in
- 1611-18-0020 »Vzpostavitev permakulturnega centra«.

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA
Priloga:
− Tabela – Obrazec 3
Sklep prejme:
Ministrstvo za finance.

PRILOGA 2
OBRAZLOŽITEV
Bilateralno razvojno sodelovanje Republike Slovenije je usmerjeno predvsem v regijo Zahodnega
Balkana, evropsko sosedstvo in Afriko. V slednji je poudarek na najmanj razvitih državah.
Zahodni Balkan zavzema posebno mesto v mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni
pomoči Slovenije. Odnos Slovenije do držav Zahodnega Balkana označujeta strateški interes ter
pripravljenost pripevati k zagotavljanju stabilnosti, gospodarskemu in družbenemu razvoju držav
regije. Slovenija podpira države Zahodnega Balkana pri njihovih prizadevanjih, da postanejo članice
Evropske unije, kar je ključnega pomena za stabilnost in napredek regije. Na podlagi upoštevanja
prioritetnih področij in območij mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, poznavanja
slovenskega gospodarstva in zaznanih razvojnih potreb partnerskih držav na področju javne
infrastrukture, ki so opredeljene v razvojnih načrtih partnerskih držav na nacionalni ali lokalni ravni, je
Slovenija v preteklih letih z donacijami podprla že številne investicijske projekte na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu. Projekti so med drugim naslavljali
dostop do čiste pitne vode in okoljsko infrastrukturo, varovanje okolja, krepitev zmogljivosti za nujni
odziv in infrastrukturo za potrebe izobraževalnega procesa.
Evropsko sosedstvo sestavljajo države, ki so vključene v Evropsko sosedsko politiko. Večina držav v
Evropskem sosedstvu je revnejših od držav Zahodnega Balkana, stabilizacija tega območja pa bi
bistveno pripomogla k miru in varnosti v mednarodnem okolju. Za poglobljeno dejavnost Republike
Slovenije, predvsem v vzhodnem delu Evropskega sosedstva, obstaja tudi interes slovenskega
gospodarstva. Med prednostna geografska območja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenija
uvršča Moldavijo in Ukrajino.
V regiji Podsaharske Afrike s poudarkom na najmanj razvitih državah je Slovenija k odpravi revščine,
neenakosti in trajnostnemu razvoju v preteklosti prispevala predvsem preko mednarodnih organizacij
in skladov. Zaradi povečanih potreb razvojne pomoči in zahtev mednarodne skupnosti na območju
Podsaharske Afrike je Slovenija med geografske prioritete vključila bilateralno razvojno sodelovanje v
eni do dveh najmanj razvitih držav v Afriki.
Projekti sodijo med vsebinske in geografske prioritete slovenskega mednarodnega razvojnega
sodelovanja opredeljene v Zakonu o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči (Url
RS, št. 30/18) in Resoluciji o mendarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči (Url RS, št.
54/17, ZMRSHP). Republika Slovenija osredotoča svojo uradno razvojno pomoč, v države in področja,
kjer je najbolj učinkovita, odraža slovenske primerjalne porednosti in zmogljivosti ter zagotavlja
podporo razvojnih prizadevanjem partnerskih držav. Pri čemer se med drugim upoštevajo stopnja
razvoja, stabilnost in varnostne razmere ter raven vsestranskih odnosov in sodelovanja med
partnersko državo v razvoju in Republiko Slovenijo. Projekti predstavljajo multisektorske in
horizontalne oblike pomoči – boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem
gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri.
Vladi Republike Slovenije se predlaga, da v Načrt razvojnih programov uvrsti naslednje projekte
bilateralnega razvojnega sodelovanja:
Ukrajina
1. 1611-18-0011: Izgradnja sončne elektrarne v Žitomirju
Namen in cilj projekta je zmanjšanje izpustov škodljivih emisij (boj proti podnebnim spremembam),
pa tudi števila izpadov električne energije zaradi trenutne nestabilnosti električnega omrežja.
Električna energija, pridobljena iz sončne elektrarne, bo občutno cenejša. Projekt bo zagotavljal

učinkovit energetski sistem, samozadostnost pri oskrbi z električno energijo in energetsko trajnost.
Zelena energija bo pozitivno vplivala na ohranjanje okolja in zdravje ljudi.
Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 9.651.000 EUR, pri čemer predvidena donacija Republike
Slovenije znaša 3.000.000 EUR. V letu 2018 je predvidena donacija v višini 600.000 EUR, 700.000
EUR v letu 2019, preostali del donacije pa v letih 2020 in 2021.
Bosna in Hercegovina
2. 1611-18-0012: Izgradnja čistilne naprave na območju Bjelašnice in Igmana
Namen in cilj projekta je zaščititi vodne vire in druge vodotoke na območju Bjelašnice in Igmana.
Izgradnja čistilne naprave bo vplivala na dolgoročni in trajnostni razvoj turizma ter zaščito največjega
vira pitne vode, "Vrela Bosne".
Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 1.601.988 EUR, pri čemer predvidena donacija Republike
Slovenije znaša 640.795 EUR. V letu 2019 je predvideno izplačilo 340.795 EUR, v letu 2019 pa
300.000 EUR donacije.
3. 1611-18-0013: Postavitev sortirne linije za mešane komunalne odpadke Ključ
Namen in cilj projekta je ločeno zbiranje odpadkov v sistem, ki z nadaljnjim sortiranjem posameznih
frakcij odpadkov omogoča ponovno uporabo, bistveno zmanjšuje volumen odpadkov za odlaganje na
deponiji in prispeva k trajnostnemu gospodarjenju z delno obnovljivimi viri. Z minimiziranjem odlaganja
energetsko vrednih odpadkov na deponijo se prepreči izpust deponijskih toplogrednih plinov, zato
sortiranje in recikliranje bistveno vpliva na zmanjševanje toplogrednih emisij. Tako bo zagotovljeno
nujno potrebno obratovanje dela javne okoljske infrastrukture in uveljavljanje tehničnih smernic pri
zbiranju, ločevanju in pripravi odpadkov. Postavitev sortirnice bo vplivala tudi na izboljšanje življenjskih
pogojev za prebivalstvo in zaščito naravnega okolja.
Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 1.700.000 EUR, pri čemer predvidena donacija Republike
Slovenije znaša 680.000EUR. V letu 2018 je predvidena donacija v višini 240.000 EUR in v letu 2019
440.000 EUR.
Senegal
4. 1611-18-0014: Postavitev pred-sortirne balirne linije v občini Ndiaganiao
Namen in cilj projekta je zmanjšanje onesnaževanja okolja in zdravstvenega tveganja za prebivalce
ter povečanje kmetijskih obdelovalnih površin.
Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 200.000 EUR, pri čemer predvidena donacija Republike
Slovenije znaša 100.000EUR. Predvideno je izplačilo 50.000 EUR donacije v letu 2018 in 50.000 EUR
v letu 2019.
5. 1611-18-0020: Vzpostavitev permakulturnega centra v občini Gandiaye
Namen in cilj projekta je ustvariti možnosti za samozadostno in bolj učinkovito kmetijsko dejavnost.
Permakulturni center deluje na osnovi obnovljivih virov in odgovornega upravljanja voda in zemljišč.
To bo povečalo neodvisnost oskrbe s hrano, pozitivno vplivalo na varovanje okolja in zdravje ter
omogočilo razvoj novih spretnosti in znanj.
Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 191.139 EUR, pri čemer predvidena donacija Republike
Slovenije znaša 91.139 EUR. V letu 2018 je predvideno izplačilo 50.000 EUR donacije in v letu 2019
preostalih 41.139 EUR.

Črna Gora
6. 1611-18-0015: Izgradnja RČN za komunalne odpadne vode v naselju Andrijevica
Namen in cilj projekta je zmanjšanje škodljivih emisij in koncentracij odpadnih voda ter izboljšanje
zdravstvene varnosti prebivalcev. Sanacija odpadnih voda bo v veliki meri prispevala k zaščiti
vodotokov pred odpadnimi vodami, obenem pa k promociji sonaravnega sistema, ki je plod
slovenskega znanja in se je v praksi dokazal kot izjemno učinkovita metoda za čiščenje komunalnih
odpadnih voda.
Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 738.280 EUR, pri čemer predvidena donacija Republike
Slovenije znaša 369.140 EUR. V letu 2018 je predvideno izplačilo 100.000 EUR donacije in v letu
2019 preostalih 269.140 EUR.
7. 1611-18-0016: Postavitev pretovorne postaje za mešani komunalni odpad v mestu Cetinje
Namen in cilj projekta je postavitev pretovorne postaje za mešani komunalni odpad, na kateri se bo
ločeval odpad, komunalno podjetje pa bo vzpostavilo nadzor nad tem kakšni odpadki se odlagajo na
deponijo in znižalo stroške transporta. Z minimiziranjem odlaganja energetsko vrednih odpadkov na
deponijo se zmanjša izpust deponijskih toplogrednih plinov, zato sortiranje in recikliranje bistveno
vpliva na zmanjševanje toplogrednih emisij.
Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 1.500.000 EUR, pri čemer predvidena donacija Republike
Slovenije znaša 750.000EUR. V letu 2018 je predvideno izplačilo 300.000 EUR donacije, v letu 2019
pa preostalih 450.000 EUR.
Kosovo
8. 1611-18-17: Oblikovanje in izvedba pilotnega modela decentralizirane kompostne sheme v
občini Priština
Namen in cilj projekta je vzpostaviti model za kompostiranje bioloških odpadkov, ki bo omogočil
zmanjšanje količine deponiranih organskih odpadkov in s tem obremenitev okolja ter izboljšanje
zdravstvenih varnosti. V kompostarni pridobljeni kompost bo javno komunalno podjetje uporabljalo v
parkih in na drugih urbanih zelenih površinah.
Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 230.000 EUR, pri čemer predvidena donacija Republike
Slovenije znaša 115.000 EUR. Izplačilo prve tranše donacije v znesku 65.000 EUR je predvideno v
letu 2018, preostalih 50.000 EUR pa v letu 2019.
Srbija
9. 1611-18-18: Avtomatizacija primarnih toplotnih postaj, JKP Novi Sad
Namen in cilj projekta je z avtomatizacijo primarnih toplotnih postaj ustvariti prihranke toplotne
energije, s tem pa pomembno zmanjšati izpuste CO2 (po oceni za skoraj 8 milijonov ton CO2 letno).
Vzpostavljena bo popolna avtomatizacija primarnih toplotnih postaj in nadgrajen sistem daljinskega
nadzora in upravljanja Scada.
Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 2.863.458 EUR, pri čemer predvidena donacija Republike
Slovenije znaša 859.037 EUR. V letu 2018 je predvideno izplačilo 600.000 EUR, v letu 2019 pa
preostalih 259.037 EUR donacije.

Makedonija
10. 1611-18-0019: Revitalizacija in avtomatizacija obstoječih vodo-oskrbnih objektov v občini
Probištip
Namen in cilj projekta je zagotovitev trajnostne oskrbe prebivalcev Probištipa in bližnjih naselij s
kvalitetno pitno vodo. S tem se bo pomembno izboljšala kakovost življenja, obenem pa se bodo
vzpostavili pogoji za hitrejši gospodarski razvoj občine. Projekt je v skladu s prioritetami slovenskega
razvojnega sodelovanja, saj bo pripomogel k trajnostnemu gospodarjenju z naravnimi viri.
Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 1.196.400 EUR, pri čemer predvidena donacija Republike
Slovenije znaša 598.200 EUR. V letu 2018 je predvideno izplačilo 198.200 EUR donacije, v letu 2019
200.000 EUR in v letu 2020 preostalih 200.000 EUR.
Projekte bo Republika Slovenija z donacijo sofinancirala preko Centra za mednarodno sodelovanje in
razvoj (v nadaljevanju: CMSR). Sredstva se zagotavljajo z integralnih postavk Ministrstva za finance in
sicer se sredstva za uvrstitev projektov prerazporedijo iz evidenčnega projekta št. 1611-18-0008
»Prispevki, donacije, financiranje dolgov«, ki je bil s sprejetim proračunom za leti 2018 in 2019
načrtovan za ta namen. Po uvrstitvi projektov v načrt razvojnih programov bo Ministrstvo za finance
sklenilo pogodbo o sofinanciranju programa mednarodnega razvojnega sodelovanja z izvajalcem
CMSR na podlagi 12. in 13. člena ZMRSHP.

