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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta 2611-22-0914 – Gradnja bivalne enote Centra za 

usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica v veljavni Načrt razvojnih programov 

za obdobje 2022 – 2025 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na seji 
dne………………sprejela naslednji 

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 se, v skladu s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov

projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-20-0002 – Gradnja, nakup, obnova, vzdrževanje ZU, in 

sicer: 2611-22-0914 – Gradnja bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa

Radovljica, ki sodi v skupino projektov, 2611-11-S023 – Investicije in oprema ZU.

Številka:

V Ljubljani, dne

                                                                                       mag. Janja Garvas Hočevar

                                                                                       v.d. generalnega sekretarja

Prejmeta:

- 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:

Andrej Grdiša, generalni direktor Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo

Maja Mally Dovč, višja svetovalka na Direktoratu za starejše in deinstitucionalizacijo

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 gradnjo 
bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Ocenjena vrednost 
investicije znaša 2.631.827,33 EUR z DDV. Izdelava dokumentacije se je začela že v letu 2020, dela pa 
se bodo izvajala v letih 2022, 2023 in 2024. Z izvedbo investicije se bodo izboljšali obstoječi pogoji in 
zagotovile kapacitete za sprejem novih uporabnikov, ki imajo največ potreb po zahtevni oskrbi. 
Omogočeno bo nemoteno izvajanje vseh programov, pri čemer bo zagotovljeno tudi varnejše bivalno 
okolje za uporabnike in svojce ter varnejše delovno okolje za zaposlene.

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

2611-22-0914 – Gradnja 

bivalne enote Centra za 

usposabljanje, delo in 

varstvo Matevža Langusa 

Radovljica

4444 -

Poslovni prostori 

in oprema 

zavodov za 

usposabljanje

             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

2611-20-0002 - Gradnja, 

nakup, obnova in 

vzdrževanje ZU

4444 -

Poslovni prostori 

in oprema 

zavodov za 

usposabljanje

     107.336,18 780.403,63

SKUPAJ
107.336,18 780.403,63

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

      Janez Cigler Kralj

             minister

     

   Priloge:

- Obrazložitev,

- Predlog Sklepa Vlade RS,

- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov,

- Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, 3x.

                                                                                                                                                                                                     



OBRAZLOŽITEV

Uvrstitev novega projekta 2611-22-0914 – Gradnja bivalne enote Centra za usposabljanje, delo 

in varstvo Matevža Langusa Radovljica

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica (v nadaljnjem besedilu: CUDV 

Radovljica) je javni socialnovarstveni zavod za usposabljanje, varstvo in delo, v katerem skrbijo za 

otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem 

razvoju. Izvajajo programe vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z bivanjem, programe 

varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, programe institucionalnega varstva, programe 

zdravstvene nege in rehabilitacije ter ostale programe socialnega varstva s ciljem ponuditi osebam z 

motnjo v duševnem razvoju in njihovim  družinam različne oblike pomoči in storitev.

Glavni namen investicije je izgradnja bivalne enote za 24 uporabnikov, v okviru katere pa je 

predvidena tudi zunanja parkovna ureditev s krožno sprehajalno potjo, zunanjimi vadbenimi 

površinami in specialnimi igrali ter razširitev obstoječih parkirnih površin, s ciljem zagotavljanja 

primernih in varnih bivalnih ter delovnih pogojev in doseganja prostorske organizacije, ki bo močno 

zmanjšala tveganje za prenos hitro prenosljivih okužb.

Etažnost predvidenega objekta je K+P+N+T, z obstoječim objektom pa bo povezan v kletni etaži ter s 

skupnim pokritim povezovalnim hodnikom. Etaže bodo med seboj povezane s stopniščem in dvigalom, 

predvideno pa je tudi požarno stopnišče. V kleti so predvideni čajna kuhinja, večnamenska sejna soba

– predavalnica, prostor fizioterapije in delovne terapije, sanitarije, tehnični prostor, skladišče za 

zdravstvene pripomočke, povezovalni hodnik ter vetrolov, preko katerega bo dostop do atrija. V

pritličju in nadstropju je predvideno bivanje stanovalcev v dvoposteljnih in enoposteljnih sobah, v 

centralnem delu pa so predvidene kopalnice in sanitarije, prostor za perilo, večnamenski skupni 

prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevnim prostorom, ki se bo odpiral na teraso, prostor za zdravstveno 

oskrbo, prostor za zaposlene, prostor za počitek, garderobe in sanitarije za zaposlene ter vertikalne 

komunikacije – stopnišče z dvigalom in požarno stopnišče. Delno nadkrita terasa, do katere bo dostop

preko glavnega stopnišča z dvigalom in bo nudila kvalitetno zunanjo odprto bivalno površino, je 

predvidena nad skupnimi prostori, ostala streha pa bo izvedena kot zelena streha.

Z izvedbo investicije se bodo izboljšali obstoječi pogoji in zagotovile kapacitete za sprejem novih 
uporabnikov, ki imajo največ potreb po zahtevni oskrbi. Omogočeno bo nemoteno izvajanje vseh 
programov, pri čemer bo zagotovljeno tudi varnejše bivalno okolje za uporabnike in svojce ter varnejše 
delovno okolje za zaposlene. Hkrati bodo zagotovljene takšne razmere oziroma pogoji, ki bodo 
uporabnikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale 
ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti ter doseganje ravni kakovosti 
življenja, primerljive z drugimi v okolju, ustrezno merilom človeškega dostojanstva.

Ocenjena vrednost investicije znaša 2.631.827,33 EUR z DDV. 

Sredstva za investicijo bosta zagotovila ministrstvo in CUDV Radovljica, in sicer:

Vir 

financiranja

2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj

Ministrstvo 107.336,18 780.403,63 1.728.527,84 2.616.267,65

CUDV 

Radovljica
7.050,48 8.509,20 15.559,68

Skupaj 7.050,48 8.509,20 107.336,18 780.403,63 1.728.527,84 2.631.827,33

Izdelava dokumentacije se je začela v letu 2020, sama investicija pa se bo izvajala v letih 2022, 2023

in 2024.



PREDLOG SKLEPA VLADE

Številka:

Ljubljana, dne

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 - ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na seji 
dne………………sprejela naslednji 

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 se, v skladu s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov

projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-20-0002 – gradnja, nakup, obnova, vzdrževanje ZU, in 

sicer: 2611-22-0914 – Gradnja bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža 

Langusa Radovljica, ki spada v skupino projektov, 2611-11-S023 – Investicije in oprema ZU.

                                                                                       mag. Janja Garvas Hočevar

                                                                                     v.d. generalnega sekretarja

Prejmeta:

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

- Ministrstvo za finance.
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