
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana T: 01 400 52 00

F: 01 400 53 21

Številka: 014-23/2014/11
Ljubljana, 3. julij 2018
EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: SOGLASJE VLADE RS K STATUTU JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT 
REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA - predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
ter prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), je Vlada Republike Slovenije na ____ seji, dne _____ sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Statutu javnega zavoda Zavod za šport Republike 
Slovenije Planica, ki ga je Svet zavoda sprejel na svoji seji dne 18. 6. 2018.

                                                                                                   
                                                                    Mag. Lilijana KOZLOVIČ

                                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA 

Priloga: Statut javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica, ki ga je Svet zavoda 
sprejel na svoji seji dne 18. 6. 2018
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:
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica
dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport
mag. Darko Repenšek, vodja Sektorja za razvoj športa in športne infrastrukture na Direktoratu za 
šport
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 vsebuje Statut javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica, ki ga je Svet 
zavoda sprejel na svoji seji dne 18. 6. 2018, in h kateremu mora v skladu s 46. členom Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) dati soglasje ustanovitelj 
– to je Vlada Republike Slovenije.



6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev



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

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

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: Finančne posledice niso predvidene.
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Ni finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Gradivo ni take narave, da bi bilo potrebno sodelovanje 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
Gradivo ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 dr. Maja Makovec Brenčič
                                                            MINISTRICA

PRILOGE: 
- predlog sklepa,
- obrazložitev,
- Statut Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, številka: 180017, 19. 6. 2018.
-



Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G, 65/14 
in 55/17) ter prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), je Vlada Republike Slovenije na ____ seji, dne _____ sprejela 
naslednji

S K L E P 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Statutu javnega zavoda Zavod za šport Republike 
Slovenije Planica, ki ga je Svet zavoda sprejel na svoji seji dne 18. 6. 2018.

                                                                                        
                                                                    mag. Lilijana KOZLOVIČ

                                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA 

Priloga: Statut javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica, ki ga je Svet 
zavoda sprejel na svoji seji dne 18. 6. 2018.

SKLEP PREJMEJO:
- Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,

Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI, Gregorčičeva ulica 20, 
1000 Ljubljana.



OBRAZLOŽITEV

Republika Slovenija je ustanovitelj javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica 
(Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica št. 01403-
75/2009/8 z dne 24. 6. 2009, Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica št. 01403-75/2009/19 z dne 17. 5. 2011 in 
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport 
Republike Slovenije Planica št. 01403-34/2013/5 z dne 19. 11. 2013). 

Za uresničevanje določb Zakona o Nordijskem centru Planica (Uradni list RS, št. 86/10) ter 
Sklepov Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Zavod za šport republike Slovenije Planica (številka 01403-75/2009/19 z dne 17. 5. 
2011 in št. 01403-34/2013/5 z dne 19. 11. 2013) mora javni zavod Zavod za šport Republike 
Slovenije Planica v statutu opredeliti dejavnosti javne službe v okviru Nordijskega centra 
Planica, muzejske dejavnosti ter ostalih nalog, ki jih opravlja v imenu in za račun Republike 
Slovenije. V skladu s prvim odstavkom 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je za sprejem statuta potrebno soglasje ustanovitelja.

Svet javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica je na 12. dopisni seji, ki je 
potekala od 15. 6. 2018 do 18. 6. 2018, sprejel Statut Zavoda za šport Republike Slovenije 
Planica.

Ker je Vlada Republike Slovenije ustanoviteljica javnega zavoda Zavod za šport Republike 
Slovenije Planica, mora v skladu s prvim odstavkom 46. člena Zakona o zavodih k sprejetemu 
statutu podati soglasje.

Na podlagi vsega navedenega se Vlada Republike Slovenije strinja oziroma soglaša s 
predlaganim Statutom Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.
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