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Ljubljana, 10. 5. 2022

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta 2611-22-0919 – Rekonstrukcija in nadzidava dela Doma 

starejših občanov Fužine v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 – gradivo 

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 2611-13-0002 – novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, 

oprema domov za starostnike in SV zavode, in sicer: 2611-22-0919 – Rekonstrukcija in nadzidava dela

Doma starejših občanov Fužine, ki spada v skupino projektov, 2611-11-S018 – Izvajanje enovitega

sistema dolgotrajne oskrbe.

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
rekonstrukcijo in nadzidavo dela Doma starejših občanov Fužine. Ocenjena vrednost investicije znaša 
1.167.237,08 EUR z DDV. Investicija se bo izvajala v letu 2022. Z izvedbo investicije bodo pridobljene 
večje, primerne in varne prostorske kapacitete, ki bodo ustrezale zahtevam pravilnikov in smernic,
zagotovljene ustrezne čiste in nečiste poti v stavbi, omogočena pa bo organizacija sive oziroma rdeče 
cone. S pridobitvijo večjih prostorov za dnevno varstvo in zagotavljanjem začasnih / kratkoročnih 
namestitev se bo zagotovilo tudi kakovostno socialno varstveno in zdravstveno infrastrukturo ter 
programe, ki bodo zagotavljali boljša socialno vključenost okoliških starostnikov.

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

2611-22-0919 –

Rekonstrukcija in 

nadzidava dela Doma 

starejših občanov Fužine

7884 -

Program mreže

domov za 

starostnike

            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

2611-13-0002

Novogradnje, adaptacije, 

rekonstrukcije, oprema 

domov za starostnike in

SV zavode

7884 -

Program mreže

domov za 

starostnike

   1.122.886,09 0

SKUPAJ
1.122.886,09 0

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, 2x.

                                                                                                                                                                                                    



OBRAZLOŽITEV

Uvrstitev novega projekta 2611-22-0919 – Rekonstrukcija in nadzidava dela Doma starejših 

občanov Fužine

Dom starejših občanov Fužine (v nadaljnjem besedilu: dom) je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja

socialno varstveno oskrbo starejšega prebivalstva in mlajših invalidnih oseb. Stanovalcem nudi 

namestitev oziroma bivanje, primerno in zdravstvenemu stanju prilagojene prehrano, pranje in 

vzdrževanje perila, osebno pomoč, zdravstveno nego, fizioterapijo, dejavnosti in aktivnosti za aktivno, 

ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa in dnevno varstvo. Dom, ki je bil zgrajen leta 

2005 deluje na eni lokaciji in lahko sprejme 214 stanovalcev, ki bivajo v eno, dvo in štiri posteljnih 

sobah, eni garsonjeri in dvosobnem apartmaju. Sobe so razporejene v desetih bivalnih enotah, od 

katerih je vsaka opremljena z dnevnim prostorom in čajno kuhinjo, prilagojeno potrebam stanovalcev 

na invalidskih vozičkih.

Prostorske kapacitete, kljub v preteklosti že izvedeni nadzidavi dela objekta, popolnoma še ne 

ustrezajo zahtevam pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih 

storitev. To se je izkazalo tudi med epidemijo, ko je bilo težko izvesti ustrezne prerazporeditve po 

prostorih za zagotavljanje preprečevanja širjenja okužb, zagotoviti ustrezne čiste in nečiste poti v 

stavbi ter organizirati sive oziroma rdeče cone. Zaradi pomanjkanja ustreznih, varnih in primernih 

kapacitet je bilo onemogočeno tudi izvajanje vseh socialno varstvenih programov.

Namen investicije je vzpostavitev primernih prostorskih kapacitet za zagotavljanje varnega in 

kakovostnega bivanja starostnikov in mlajših invalidnih oseb v okviru institucionalnega varstva ter s 

tem zadostitev potrebe po organizirani in kvalitetni dolgotrajni oskrbi in zagotovitvi varnega bivanja tudi 

v primeru izbruha nalezljivih bolezni in pridobitev dodatnih prostorskih kapacitet za izvajanje storitev 

dnevnega varstva ter začasnih / kratkotrajnih namestitev.

Investicija predstavlja rekonstrukcijo nato tlorisne površina cca 307 m2, nadzidavo neto tlorisne 

površine cca 372,5 m2 ter nabavo in montažo opreme dela obstoječe stavbe. Vse obstoječe 

štiriposteljne sobe bodo preurejene v enoposteljne z lastno kopalnico, pridobili pa se bodo še prostori 

za shrambe, prostor za organizacijo sive oziroma rdeče cone ter čistih in nečistih poti. Z izvedeno 

rekonstrukcijo bo na nivoju pritličja v treh prostorih urejen dnevno varstveni center s pripadajočimi 

prostori (kuhinjska niša, sanitarije, negovalna kopalnica, manjše priročno skladišče), v katerem se bo 

zagotovilo minimalno 10 postelj in bo po potrebi namenjeno zagotovitvi in vzpostavitvi sive oziroma 

rdeče cone, poleg tega pa bodo zagotovljene tudi ločene čiste in nečiste poti. Nad pritličjem se bo 

nadzidala nova etaža, kjer so predvidene sobe za namestitev, dodatni prostori v kletnem delu pa bod 

namenjeni skladiščnim, pomožnim in servisnim prostorom. 

Z izvedbo investicije bodo pridobljene večje, primerne in varne prostorske kapacitete, ki bodo 

ustrezale zahtevam pravilnikov in smernic. S pridobitvijo večjih prostorov za dnevno varstvo in 

zagotavljanjem začasnih / kratkoročnih namestitev se bo zagotovilo tudi kakovostno socialno 

varstveno in zdravstveno infrastrukturo ter programe, ki bodo zagotavljali boljša socialno vključenost 

okoliških starostnikov.

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.167.237,08 EUR z DDV. 

Sredstva za investicijo bodo zagotovljena v letu 2022 na naslednji način:

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 1.122.886,09 EUR

 dom: 44.350,99 EUR

Investicija se bo izvajala v letu 2022.



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 2611-13-0002 – novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, 

oprema domov za starostnike in SV zavode, in sicer: 2611-22-0919 – Rekonstrukcija in nadzidava 

dela Doma starejših občanov Fužine, ki spada v skupino projektov, 2611-11-S018 – Izvajanje

enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.

                                                                                      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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