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ZADEVA: Sklep o podaljšanju financiranja Nastanitvenega centra Postojna – predlog za 

obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 

16/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na … seji … sprejela naslednji

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se nastanitev prosilcev za začasno zaščito in oseb z 

začasno zaščito iz Ukrajine v nastanitvenem centru, ustanovljenim s Sklepom Vlade Republike 

Slovenije št. 01408-1/2022/2 z dne 8. 7. 2022, v obdobju od 5. 3. 2023 do 4. 3. 2024 izvaja 

znotraj finančne konstrukcije, ki je določena v prilogi tega sklepa.

2. Strošek oskrbnine, povezan z nastanitvijo oseb iz 1. točke tega sklepa v nastanitvenem centru,

zagotavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in vsebuje:

      – strošek prehrane,

– strošek čiščenja,

– strošek hišniških del,

– obratovalne stroške. 

                                                                                                         Barbara Kolenko Helbl

                                             generalna sekretarka

Prejmejo: 

1. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
2. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije,

3. Ministrstvo za finance,

4. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

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:

mag. Katarina Štrukelj, direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov



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:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov ima v skladu s 17. členom Zakona 

o začasni zaščiti razseljenih oseb za potrebe nastanitve prosilcev za začasno zaščito in oseb z začasno 

zaščito iz Ukrajine, ki so iz svoje domovine pobegnile zaradi vojnih razmer, ustanovljene tri

nastanitvene centre. Vsi centri so večinoma polno zasedeni. Osebam z začasno zaščito je le ta veljala

do 4.3.2022. Evropska komisija je zaščito podaljšala še za eno leto in sicer do 4.3.2024 in zato se tudi 

podaljšuje bivanje zgoraj navedenih oseb v nastanitvenem centru. V prilogi sklepa so tudi natančno 

določeni stroški oskrbnega dne. 

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

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 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

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 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

Urad Vlade RS za 

oskrbo in 

integracijo 

migrantov

1542-21-0001, Oskrba 

in integracija migrantov

221200 –

Begunci iz 

Ukrajine

1.424.960 

EUR

SKUPAJ

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 

SKUPAJ

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
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 trenutnih 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 

b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 



državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev Evropske unije). 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:

/

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

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: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

   mag. Katarina Štrukelj

direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov



Na podlagi  tretjega odstavka 17. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, 

št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na … seji … sprejela 

naslednji

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se nastanitev prosilcev za začasno zaščito in 

oseb z začasno zaščito iz Ukrajine v nastanitvenem centru, ustanovljenim s Sklepom 

Vlade Republike Slovenije št. 01408-1/2022/2 z dne 8. 7. 2022, v obdobju od 5. 3. 2023 

do 4. 3. 2024 izvaja znotraj finančne konstrukcije, ki je določena v prilogi tega sklepa.

2. Strošek oskrbnine, povezan z nastanitvijo oseb iz 1. točke tega sklepa v nastanitvenem 

centru, zagotavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in 

vsebuje:

      – strošek prehrane,

– strošek čiščenja,

– strošek hišniških del,

– obratovalne stroške.  

.

                                                                                                         Barbara Kolenko Helbl

                                             generalna sekretarka

Prejmejo: 

1. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
2. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 

3. Ministrstvo za finance,

4. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.



Obrazložitev

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov ima v skladu s 17. členom 

Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (v nadaljevanju: ZZZRO) za potrebe nastanitve 

prosilcev za začasno zaščito in oseb z začasno zaščito iz Ukrajine, ki so iz svoje domovine 

pobegnile zaradi vojnih razmer, ustanovljene tri nastanitvene centre. Vsi centri so večinoma polno 

zasedeni. V prilogi sklepa so tudi natančno določeni stroški oskrbnega dne. Vlada Republike 

Slovenije je s sklepom Vlade št. 01408-1/2022/2 z dne 8. 7. 2022 v objektu na naslovu Volaričeva 

5 d, Postojna, katerega lastnik je Matima d.o.o., Za Sovičem 12, Postojna, ustanovila nastanitveni 

center, namenjen nastanitvi prosilcev za začasno zaščito in oseb z začasno zaščito iz Ukrajine.

Začasna zaščita je bila za begunce iz Ukrajine, za eno leto aktivirana marca 2022. Evropska 

komisija je na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 14.10.2022 sporočila, da se bo 

začasna zaščita samodejno podaljšala za dve šestmesečni obdobju in sicer do 4.3.2024. Iz 

omenjenega razloga se podaljšuje delovanje nastanitvenega centra v Postojni.

V skladu z drugim odstavkom 17. člena ZZZRO se lahko prosilec do dokončne odločitve o njegovi 

vlogi za začasno zaščito namesti v nastanitveni center, v skladu s prvim odstavkom 23. člena

ZZZRO pa imajo osebe s priznano začasno zaščito za čas trajanja začasne zaščite pravico do 

nastanitve v nastanitvenem centru. Zagotovljena jim je tudi prehrana. Urad bo lastniku zgradbe 

povrnil stroške oskrbnega dne, ki na osebo, na dan, znaša 40 EUR brez DDV. V stroške 

oskrbnega dne so vključeni stroški prehrane, čiščenja, hišniških del ter obratovalni stroški. 

Natančna specifikacija stroškov se nahaja v prilogi.

Projekt se bo nadaljeval do 4. 3. 2024 z možnostjo podaljšanja.



Priloga

Finančna konstrukcija z obrazložitvijo za nastanitev 80 oseb: 

Vrednost projekta (5. 3. 2023 – 4. 3. 2024) 

Za eno osebo na dan (v EUR brez DDV)

Stroški prehrane 17

Stroški čiščenja 1

Stroški hišniških del 1

Obratovalni stroški 21

SKUPAJ: 40 EUR

Vrednost projekta za 80 oseb 1.168.000 brez DDV 1.424.960 EUR z DDV

Oskrbni dan, na osebo, na dan znaša 40 EUR brez DDV oziroma 48,80 EUR z DDV. Sestavljen 

je iz zneska prehrane, čiščenja, hišniških del in obratovalnih stroškov. 
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