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PRILOGA 1

Številka: 410-30/2019-4
Ljubljana, dne 24. 04. 2019
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k Ceniku letovanj in nočitev v 
namestitvenih objektih Ministrstva za obrambo – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 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) 
in prvega odstavka 116. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) je Vlada 
Republike Slovenije na  ______ seji dne ______ sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje Ministrstvu za obrambo soglasje Ceniku letovanj in nočitev 
v namestitvenih objektih Ministrstva za obrambo.

                                                                                                     Stojan Tramte
                                                                                               GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
-  Cenik letovanj in nočitev v namestitvenih objektih Ministrstva za obrambo- predlog

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za finance.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
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državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se 
obravnava po nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Darja Hrga, v. d. generalne sekretarke, 
- Mirjana Kovačič, sekretarka

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
Cenik letovanj in nočitev v namestitvenih objektih Ministrstva za obrambo je pripravljen na 
podlagi določil 21. člena Navodila o lastni dejavnosti Ministrstva za obrambo, št. 0700-
15/2018-8 z dne 21. 8. 2018, in v skladu s 116. členom Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), ki med drugim določa, da oddajanje namestitvenih zmogljivosti, 
ki je organizirano kot lastna dejavnost, z lastnimi prihodki pokriva vse stroške, ki so 
povezani z izvajanjem lastne dejavnosti in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, 
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela. 

Z dnem uveljavitve novega cenika bo prenehal veljati Cenik letovanj in nočitev v 
namestitvenih objektih Ministrstva za obrambo, št. 406-1/2017-34 z dne 10. 3. 2017 in št. 
406-7/2018-1 z dne 13. 3. 2018.

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 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 uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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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 

+25.000 +40.000 +40.000 +40.000

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
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SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Zaradi povišanja cen se pričakuje dodatni dohodek v višini 25.000 eurov v letošnjem letu in 
40.000 eurov letno v naslednjih letih.

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
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                    Dr. Klemen Grošelj
                                      državni sekretar

Prilogi:
- Kalkulativne osnove za izračun cen lastne dejavnosti za leto2019,
- Navodilo o lastni dejavnosti Ministrstva za obrambo, št. 0700-15/2018-8 z dne 21. 8. 2018
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Poslano:
- naslovniku
- SGS
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OBRAZLOŽITEV

Cenik letovanj in nočitev v namestitvenih objektih Ministrstva za obrambo je pripravljen na 
podlagi določil 21. člena Navodila o lastni dejavnosti Ministrstva za obrambo, št. 0700-
15/2018-8 z dne 21. 8. 2018 in v skladu s 116. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), ki določa, da oddajanje namestitvenih zmogljivosti, ki je organizirano kot lastna 
dejavnost, z lastnimi prihodki pokriva stroške, ki so povezani z izvajanjem lastne dejavnosti, 
in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter 
stroške dela (priloga 5, tabele 1 - 4). 

V povprečju se cene letovanj in nočitev v namestitvenih objektih Ministrstva za obrambo 
povišujejo za 5,3%, razen v enotah s klimatsko napravo, pri katerih se lastna cena najema 
poveča za 20 %. Razlogi za dvig cen so večletna rast vseh vrst stroškov ter že izvedena 
investicijska vlaganja v namestitvene enote z namenom dviga kakovosti bivanja. 

Cenik je na novo dopolnjen s cenami najema za štiri mobilne enote, ki so bile v 
namestitvenem kompleksu na Debelem rtiču nameščene konec leta 2018, po odstranitvi 
dotrajanih in za bivanje neprimernih bungalovov. 

Elementi, ki so bili upoštevani pri pripravi kalkulacije cen letovanj in nočitev za posamezno 
lokacijo zajemajo:

- materialne stroške (izdatke za blago in storitve) v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2018 (obratovalni stroški, kot npr. porabljena električna energija, stroški ogrevanja, 
stroški komunalnih storitev, RTV in kabelske naročnine; stroški upravljanja in 
recepcijskih služb, stroške generalnega čiščenja namestitvenih enot, ipd.) ter 
predvidene stroške za načrtovana vzdrževalna dela v objektih, nadomestitev 
dotrajane ali uničene stanovanjske opreme ter zamenjavo manjkajočega drobnega 
inventarja);

- stroške dela zaposlenih, ki opravljajo naloge oddajanja in tekočega vzdrževanja 
namestitvenih zmogljivosti;

- stroške amortizacije;
- ter predvideno zasedenost enot v letu 2019.

Cene letovanj in nočitev v namestitvenih objektih so oblikovane tako, da so združene med 
seboj primerljive nastanitvene enote (glede na velikost enot, raven opremljenosti in lokacijo), 
nato pa je za primerljive enote oblikovana enotna (skupna) povprečna cena nočitev in 
letovanj. Z navedenim se zagotavlja pozitivno poslovanje dejavnosti oddajanja namestitvenih 
zmogljivosti kot celote in pokritje upada prihodkov na določenih namestitvenih objektih. 

S predlaganim Cenikom letovanj in nočitev v namestitvenih objektih Ministrstva za obrambo 
se z namenom doseganja večje zasedenosti namestitvenih zmogljivosti cene najema enot v 
terminih izven sezone znižajo za 20%. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Številka: 

Datum: 

Na podlagi 116. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 21. člena Navodila o 
lastni dejavnosti Ministrstva za obrambo (št. 0070-15/2018-8 z dne 21. 8. 2018) in 17. člena 
Pravilnika o počitniški dejavnosti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (šifra 017-02-
11/2000 z dne 25.5.2000, šifra 017-02-11/2000-17 z dne 14.7.2003, šifra 017-02-11/2000-20 
z dne 17.11.2004, št. 0070-33/2009-1 z dne 30.10.2009 in št. 0070-15/2013-9 z dne 10. 6. 
2013) izdajam

CENIK

LETOVANJ IN NOČITEV V NAMESTITVENIH OBJEKTIH MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

I.

Namestitvena enota Cena dnevnega najema

(z vključenim DDV) v EUR

Debeli rtič

bungalovi 19,49

sobe 25,40

prikolice 26,37

** Mobilne hišice 32,13

Bovec

enosobna stanovanja (6, 7) 25,40

garsonijeri (12, 13) 25,40

dvosobna stanovanja (3, 4, 5, 8, 9, 10, 11) 26,37
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trisobno stanovanje (2) 27,44

Brežice

Maistrova – trisobna stanovanja (1, 2, 3) 27,44

Izola

** dvosobno stanovanje 32,13

Pokljuka

apartmaji v objektu R. Badjure (Vadbeni 
center)

27,44

depandansa 27,44

Logarska dolina

enosobna stanovanja (1,2) 25,40

enosobna stanovanja (3,4) 26,37

dvosobna stanovanja (5, 6) 27,44

Terme Ptuj -

hišice 48,58

Bled 

sobe 25,40

samostojna enota 27,44

Stari vrh - brunarica 27,44

Gričice - apartmaji 27,44

** Enota je opremljena s klimatsko napravo.

II.

Organizacijskim enotam in organom v sestavi Ministrstva za obrambo, ki namestitvene 
zmogljivosti na določeni lokaciji uporabljajo za službene potrebe, se za plačilo materialnih 
stroškov izdajo interne temeljnice. 
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III.

Za dosego večje zasedenosti namestitvenih zmogljivosti izven sezone, se cene letovanj in 
nočitev za vse upravičence letovanj v terminih izven sezone znižajo za 20%.

IV.

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik letovanj in nočitev v namestitvenih 
objektih Ministrstva za obrambo, št. 406-1/2017-34 z dne 10. 3. 2017 in št. 406-7/2018 -1 z 
dne 13. 3. 2018.

V.

Soglasje k ceniku je dala Vlada Republike Slovenije pod številko ___________________. 
Cenik začne veljati 1. 6. 2019.

          Karl Erjavec
             minister
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