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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta 2611-22-0917 – Socialno varstveni zavod Hrastovec -

gradnja dislocirane bivalne enote Lenart 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 2611-13-0002 – novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, 

oprema domov za starostnike in SV zavode, in sicer: 2611-22-0917 – Socialno varstveni zavod 

Hrastovec - gradnja dislocirane enote Lenart, 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 gradnjo 
dislocirane bivalne enote SVZ Hrastovec v Lenartu. Ocenjena vrednost investicije znaša 4.196.592,72
EUR z DDV, izvajala pa se bo v letih 2022 in 2023. Z izvedbo investicije bo zgrajen nov objekt, s čimer 
bodo pridobljene ustrezne kapacitete ter prijetno in varno bivalno okolje za stanovalce. Izboljšali se 
bodo bivalni in delovni pogoji za vse uporabnike, z možnostjo vzpostavitve sive in rdeče cone pa se bo 
izboljšala varnost in omogočili pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja virusnih okužb.

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

2611-22-0917 – Socialno 

varstveni zavod 

Hrastovec - gradnja 

dislocirane bivalne enote

Lenart

6848 –

Zagotavljanje,

vzdrževanje in 

oprema posebnih 

socialno 

varstvenih 

zavodov

            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 zavodov

6848 –

Zagotavljanje, 

vzdrževanje in 

oprema posebnih 

socialno 

varstvenih 

zavodov

2.153.501,33 1.820.996,13

SKUPAJ
2.153.501,33 1.820.996,13

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 2611-22-0917 – Socialno varstveni zavod Hrastovec - gradnja 

dislocirane bivalne enot Lenart

Socialno varstveni zavod Hrastovec (v nadaljnjem besedilu: zavod) je javni socialno varstveni zavod, 
ki je bil ustanovljen leta 1948, v okviru institucionalnega varstva, ki nadomešča ali dopolnjuje funkcije 
doma in lastne družine pa izvaja osnovno (bivanje, organiziranje prehrane, tehnična oskrba, prevoz) in 
socialno oskrbo (socialna preventiva, terapije, varstvo, posebne oblike varstva, vzgoja in priprava za 
življene) ter zdravstveno varstvo. V zavod so vključene polnoletne odrasle osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju, demenco, kroničnimi alkoholnimi organskimi psihozami, zmerno, težjo 
in težko motnjo ali več motnjami v duševnem razvoju, težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne 
oviranosti, zaradi katere niso sposobne samostojnega življenja ter napredovano kronično oziroma 
neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja. Stanovalci so obravnavani celostno z namenom ohranjanja 
njihovih psihofizičnih sposobnosti, socializacije in resocializacije, odpusta in drugih oblik 
zunajinstitucionalnega bivanja (matične družine, nadomestne družine, bivalne enote, neodvisna 
stanovanja ipd.). Zavod deluje v graščini, ki stoji na območju nepremične kulturne dediščine lokalnega 
pomena in je zavedena kot spomenik ter v zunanjih enotah, skupaj pa je vanj vključenih 584 
stanovalcev. 

V graščini stanovalci še vedno bivajo v tri ali več posteljnih sobah, s tem pa zavod ne dosega
minimalnih tehničnih zahtev za izvajanje socialnovarstvenih storitev. Obstoječa arhitektura in zasnova 
graščine zahtevanih in potrebnih prilagoditev ne omogočata, ob izbruhu epidemije v letu 2020 pa sta 
se izkazali za pomanjkljivi tudi v boju proti širjenju bolezni. Prostori so neustrezni in ne zagotavljajo 
ustreznih in varnih bivalnih ter delovnih pogojev. Ker rekonstrukcija graščine zaradi vseh omejitev, ki 
izhajajo iz dejstva, da je zavarovana kot kulturni spomenik ter višine vrednosti investicije ne 
predstavlja ustrezne rešitve, se je pokazala potreba po izgradnji dislocirane enote Lenart, ki je hkrati 
tudi dolgoročnejša rešitev.

Namen investicije je izgradnja enote, s čimer se bodo zagotovile ustrezne kapacitete ter prijetno in 
varno bivalno okolje za stanovalce, izboljšali se bodo bivalni in delovni pogoji za vse uporabnike, ter z 
možnostjo vzpostavitve sive in rdeče cone izboljšala varnost in omogočili pogoji za ustrezno 
preprečevanje širjenja virusnih okužb.

Zgrajena enota bo sestavljena iz devetih objektov. V vsakem objektu bo bivalo 12 stanovalcev, skupaj 
bo stanovalo 70 oseb. Neto tlorisna površina sedmih objektov, ki bodo namenjeni bivanju bo znašala
1.446,90 m2. V vsakem objektu bodo po 4 dvoposteljne sobe in 2 enoposteljni sobi z lastnimi 
kopalnicami, večnamenski prostori in teraso. En objekt neto tlorisne površine 164,6 m2 bo namenjen 
zaposlenim (garderoba, sanitarije, čajna kuhinja, večnamenski prostor), skladišču, arhivu, skladiščenju 
čistega in umazanega perila, prostoru za umrlega, pisarni ter prostoru tehnike. Objekt neto tlorisne 
površine 206,8 m2 pa bo namenjen terapevtskim in družabniškim aktivnostim in bo imel večnamenski 
prostor, sestrsko soba, delovno terapijo, dva kabineta za terapevte, fizioterapijo, negovalno kopalnico, 
dve kopalnici za stanovalce in sanitarije za zaposlene. Objekti so pritlične zasnove, brez kletne etaže, 
z neposrednimi dostopi v okolico na nivoju bivanjskih enot.

Z izvedbo investicije bo zgrajen nov objekt, ki bo uporabnikom omogočal institucionalno varstvo,
socialno oskrbo in zdravstvene storitve ter ohranil njihovo socialno vključenost v njihovo osebno in 
širšo socialno mrežo lokalnega okolja.

Ocenjena vrednost investicije znaša 4.196.592,72 EUR z DDV, izvajala pa se bo v letih 2022 in 2023.

Sredstva za izvedbo investicije bosta zagotovila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in zavod, in sicer:

 ministrstvo v višini 3.974.497,46 EUR, od tega    

 2.153.501,33 EUR v letu 2022

 1.820.996,13 EUR v letu 2023

 zavod v višini 222.095,26 EUR, od tega

 165.120,44 EUR v letu 2022

 56.974,82 EUR v letu 2023



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: 2611-22-0917 – Socialno varstveni zavod 

Hrastovec - gradnja dislocirane bivalne enote Lenart, 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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