
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Gp.mizs@gov.si
Številka: 430-76/2019-64
Ljubljana, 18. 6. 2019 

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

ZADEVA: Uvrstitev projektov v veljavni načrt razvojnih programov

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H 83/18 in 19/19; v nadaljevanju: ZIPRS1819) je 
Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2019 pod točko ……., sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 se skladno s priloženo tabelo uvrstijo projekti

      -     3330-19-0024 Razsvetljava nogometnega igrišča Kranj – 2. faza
      -     3330-19-0025 Prenova nogometnega stadiona Brežice – VII. faza
      -     3330-19-0028 Osvetlitev stadiona Portoval
      -     3330-19-0031 Osvetlitev stadiona v Mekinjah
      -     3330-19-0034 Šolska dvorana OŠ Duplek
      -     3330-19-0035 Izgradnja nizkoenergijske športne dvorane Mengeš
      -     3330-19-0036 Večnamenska športna dvorana pri OŠ Brezno,
      -     3330-19-0037 Gradnja športne dvorane OŠ Dobrepolje,
      -     3330-19-0038 Oprema olimpijskih športnih centrov

Številka: …………….
V Ljubljani, dne: ……………

Priloga: Tabela

                                                              Stojan TRAMTE
                                                               GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 
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- 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:

– dr. Jernej Pikalo, minister,
– mag. Poljanka Pavletič Samardžija, v.d. generalne direktorice Direktorata 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:
Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi devetih novih projektov v Načrt razvojnih programov, ki ne 
predvidevajo povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v 
okviru PP 222010 Investicije v športno infrastrukturo. Sofinanciranje je bilo načrtovano v Letnem 
programu športa za  leto 2019. Projekti so bili izbrani na javnem razpisu in bodo sofinancirani v letu 
2019.

V načrt razvojnih programov se bo v letu 2019 uvrstilo devet projektov, skladno z izvedbenim 
načrtom Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023.

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  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 d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

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 

/ / / /

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

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0024 
Razsvetljava 
nogometnega igrišča 
Kranj – II. faza

222010 Investicije v 
športno 
infrastrukturo

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0025
Prenova nogometnega 
stadiona Brežice – VII. 
faza

222010 Investicije v 
športno 
infrastrukturo

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0028 
Osvetlitev stadiona 
Portoval

222010 Investicije v 
športno 
infrastrukturo

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0031 
Osvetlitev stadiona v 
Mekinjah

222010 Investicije v 
športno 
infrastrukturo

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0034 
Šolska dvorana OŠ 
Duplek

222010 Investicije v 
športno 
infrastrukturo

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

330-19-0035 
Izgradnja 
nizkoenergijske 
športne dvorane 
Mengeš

222010 Investicije v 
športno 
infrastrukturo

0,00 EUR 0,00 EUR
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Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0036 
Večnamenska športna 
dvorana pri OŠ Brezno

222010 Investicije v 
športno 
infrastrukturo

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0037 
Gradnja športne 
dvorane OŠ 
Dobrepolje

222010 Investicije v 
športno 
infrastrukturo

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0038 
Oprema olimpijskih 
športnih centrov

222010 Investicije v 
športno 
infrastrukturo

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR
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 

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3311-07-0034 (EP)
Izgradnja mreže 
športne infrastrukture 

222010 - Investicije v 
športno 
infrastrukturo

2.605.000,00 
EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 2.605.000,00 
EUR 0,00 EUR

II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV: /

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.

NE

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 NE
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normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                     dr. Jernej PIKALO
                                                          MINISTER

Priloge:

– PRILOGA 2: Odpravek sklepa Vlade RS
– PRILOGA 3: Obrazložitev,
– Mnenje Ministrstva za finance št.: 4102-13/2019/289, z dne 12. 6. 2019,
– 9 x obrazec 3 – izpis iz DPS-06-73,  
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PRILOGA 2
                 

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: gp.gs@gov.si
http://www.vlada.si/

Številka: …………………..
Datum: …………………….

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H 83/18 in 19/19; v nadaljevanju: 
ZIPRS1819) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2019 pod točko ……., 
sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 se skladno s priloženo tabelo uvrstijo projekti

      -     3330-19-0024 Razsvetljava nogometnega igrišča Kranj – 2. faza
      -     3330-19-0025 Prenova nogometnega stadiona Brežice – VII. faza
      -     3330-19-0028 Osvetlitev stadiona Portoval
      -     3330-19-0031 Osvetlitev stadiona v Mekinjah
      -     3330-19-0034 Šolska dvorana OŠ Duplek
      -     3330-19-0035 Izgradnja nizkoenergijske športne dvorane Mengeš
      -     3330-19-0036 Večnamenska športna dvorana pri OŠ Brezno
      -     3330-19-0037 Gradnja športne dvorane JVIZ OŠ Dobrepolje
      -     3330-19-0038 Oprema olimpijskih športnih centrov

Številka: …………….
V Ljubljani, dne: ……………

Priloga: Tabela

Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- 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
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 
-     Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
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PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV:

Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi devetih projektov v Načrt razvojnih programov, ki ne 
predvidevajo povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev 
v okviru PP 222010 Investicije v športno infrastrukturo.

1. 3330-19-0024 Razsvetljava nogometnega igrišča Kranj – 2. faza

Nogometno igrišče trenutno uporabljata domači nogometni klub NK Triglav Kranj, ki nastopa v 
prvi ligi, in Atletski klub Triglav Kranj. Stadion v trenutni obliki nima zagotovljene umetne 
razsvetljave, nogometne tekme se igrajo v zgodnjih popoldanskih urah in ob naravni svetlobi.
Namen občine je posodobitev nogometnega igrišča, s katero bi izpolnjevali zahteve UEFA class 
III. Takšna posodobitev bo omogočala igranje tekem 1. lige v večernih terminih. Obenem bo 
izgradnja načrtovane funkcionalne razsvetljave zagotavljala tudi razsvetljavo atletske steze, ki 
se nahaja okoli nogometnega igrišča, kar bo omogočalo nemoteno uporabo atletske steze v 
večernih terminih, izvedbo tekmovanj državnega prvenstva in organizacijo atletskega pokala 
Slovenije. Prav tako  bo izvedba funkcionalne razsvetljave omogočila organizacijo mednarodnih 
atletskih mitingov v članski konkurenci. 

Vrednost projekta znaša 457.600,00 EUR, od tega znaša sofinanciranje MIZŠ 100.000,00 EUR.

2. 3330-19-0025 Prenova nogometnega stadiona Brežice – VII. faza

Sedanje tehnično stanje stadiona, ki zajema glavno nogometno igrišče, pomožno igrišče, dva 
vadbena poligona in manjše igrišče z umetno travo, je slabo. Na nogometnem stadionu izvaja 
vadbo in igra tekme NK Brežice 1919 s svojimi 11 selekcijami, v katerih je 220 vadečih. 
Občasno na igriščih trenirajo tudi klubi in reprezentance, ki so na pripravah v Termah Čatež. 
Igrišča so med tednom zasedena po 15.30, zaradi neustrezne razsvetljave, je upravljavec veliko 
število ekip, ki so zainteresirane za vadbo v Brežicah, primoran odkloniti. Težave povzročata 
tudi slabo vreme in zimska obdobja, ko je dnevna svetloba v popoldanskem času kratka, kar v 
kombinaciji z neustrezno razsvetljavo pomeni, da ni pogojev za kvalitetno vadbo. Občina 
Brežice namerava na nogometnem stadionu urediti razsvetljavo in s tem izboljšati pogoje za 
vadbo, omogočiti izvedbo dogodkov višjega razreda in podaljšati obratovalni čas stadiona. Z 
realizacijo investicije bosta občina Brežice in Slovenija bogatejši za nadgrajen nogometni 
stadion, ki bo omogočal vadbo in tekmovanja na višjem nivoju ter pozitivno vplival na razvoj 
športa na lokalni, regionalni in državni ravni. Sodoben nogometni stadion bo pozitivno vplival na 
razvoj turizma v Brežicah, zaradi izboljšanja pogojev za rekreacijo in športni način življenja pa 
bo pozitivno vplival tudi na zdravje občanov. Investicija izboljšuje kakovost življenja v Brežicah 
in zagotavlja večje razvojne možnosti. Osvetljenost nepokrite športne površine po končani 
investiciji bo znašala 765 luxov.

Vrednost projekta znaša 375.598,67 EUR, od tega znaša sofinanciranje MIZŠ 100.000,00 EUR, 

3. 3330-19-0028 Osvetlitev stadiona Portoval

Stadion Portoval, ki je za regijo najpomembnejši, ne omogoča več varnih in kvalitetnih pogojev 
za izvajanje vadbe in tekmovanj novomeškim nogometašem, kot tudi dolenjskim atletom ter 
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ostalim članom novomeških športnih društev. Razsvetljava je stara in dotrajana, zato treningi in 
tekmovanja trenutno niso možni v večernih urah. Mestna občina Novo mesto bo s projektom 
Razsvetljava stadiona Portoval bistveno povečala stopnjo izrabe zmogljivosti stadiona, saj bo 
po zaključku izgradnje na njem mogoče izvajati vadbo in organizirati prireditve tudi v večernih 
terminih. Ker bo obratovalni čas stadiona daljši, bodo vse skupine uporabnikov (nogometaši, 
atleti, ostali športniki in rekreativci) dobili kakovostnejše pogoje za vadbo, tekmovanja in 
rekreacijo. Projekt bo zagotovil, da bo osvetljenost nepokritih športnih površin 700 luxov. Projekt 
bo pozitivno vplival na zagotovitev ustrezne infrastrukture, na nadaljnje uspešno delovanje NK 
Krka, ŽNK Krka, AK Krka in ostalih športnih klubov iz Novega mesta in okolice, na zdravje 
občanov, saj izboljšanje infrastrukturnih pogojev omogoči občanom športno udejstvovanje in 
bolj zdrav način življenja, ter na razvoj otrok, saj novomeški športni klubi mlade usmerjajo v 
športni način življenja.

Vrednost projekta znaša 407.995,85 EUR, od tega znaša sofinanciranje MIZŠ 100.000,00 EUR.

4. 3330-19-0031 Osvetlitev stadiona v Mekinjah

Na obravnavanem zemljišču v Mekinjah se nahaja stadion Mekinje s spremljajočimi športnimi 
objekti in zunanjo ureditvijo. Celotno območje stadiona je ograjeno. Zunaj robov stadiona je 400 
m tekališče s šestimi progami, v sredini je travnato nogometno igrišče, južno vadbišče, zahodno 
tekališče z nogometnim igriščem in severno lokostrelsko igrišče. Stadion je trenutno brez 
ustrezne razsvetljave. Namen in cilj investicije je ustrezna osvetlitev stadiona v Mekinjah. 
Osvetlitev stadiona bo klubom bistveno podaljšala možnost aktivnosti na prostem, saj bodo 
omogočeni treningi tudi v poznih popoldanskih in večernih urah. V občini je športno življenje 
precej razgibano, saj na tem področju deluje vrsto društev in športnih klubov. V občini deluje 
šest osnovnih šol in dve srednji šoli. Prav vsi našteti pa so bodoči uporabniki stadiona.

Vrednost projekta znaša 368.625,79 EUR, od tega znaša sofinanciranje MIZŠ 100.000,00 EUR.

5. 3330-19-0034 Šolska dvorana OŠ Duplek

Obstoječa športna dvorana je energetsko izjemno potratna, strojne in elektro instalacije so 
dotrajane, oprema v telovadnici je zastarela in potrebna zamenjave, športni pod je načet, stene 
so zaradi vdora vlage potrebne sanacije, stavbno pohištvo ne dosega današnjih standardov, 
streha je dotrajana in potrebna zamenjave, vprašljiva je statična nosilnost objekta. Glede na to, 
da je obstoječa telovadnica v OŠ Duplek, glede kapacitete in tehnike v neprimernem stanju, da 
je energetsko negospodarna in ni primerna za prizidavo ali drugačno povečanje površin,  se je 
občina odločila za gradnjo nove šolske dvorane. Občina Duplek se je odločila za izgradnjo 
šolske dvorane OŠ Duplek. Z novogradnjo bo občina zagotovila ustrezne prostorske pogoje za 
izvajanje športnih, kulturnih in drugih družbenih dogodkov. Gre za investicijo v šolsko dvorano, 
ki jo bosta v dopoldanskem času v celoti uporabljala šola in vrtec za izvajanje vzgojno-
izobraževalnega programa. Z novo šolsko dvorano bodo omogočeni pogoji za izvajanje 
kvalitetnih programov športne vzgoje. Celotna investicijska vrednost znaša 3,15 mio EUR, 
financirala pa se bo iz občinskega proračuna, iz sredstev FŠO, sredstev EKO sklada in sredstev 
MIZŠ. Projekt bo imel velike pozitivne družbeno-ekonomske koristi.  

Vrednost projekta znaša 3.150.953,00 EUR, od tega znaša sofinanciranje MIZŠ 488.750,00 
EUR.

6. 3330-19-0035 Izgradnja nizkoenergijske športne dvorane Mengeš

Osnovni problem, ki ga občina Mengeš skuša rešiti, je pomanjkanje prostora za izvajanje 
športnega in osnovnega izobraževalnega programa na OŠ Mengeš. Občina je problem delno 



9

rešila z izgradnjo prizidka, kljub temu pa prostorska stiska še ni rešena, saj demografske 
projekcije nakazujejo, da se bo število otrok, vpisanih na šolo še povečevalo, predvsem zaradi 
preseljevanja mladih družin v občino Mengeš. Z izgradnjo nove, nizkoenergijske večnamenske 
športne dvorane Mengeš, bi se obstoječa telovadnica v sklopu šole preuredila v jedilnico, 
knjižnico in kabinete. Namen investicije je zagotoviti zadostno, varno in prijetno okolje učencem, 
učiteljem in ostalim občanom ter omogočiti ustrezne infrastrukturne pogoje za kvalitetno 
izvajanje športnih, kulturnih in družbenih dejavnosti. Glavni cilji investicije so: zagotoviti ustrezne 
notranje športne prostore ta izvajanje različnih športnih dejavnosti, omogočanje hkratne vadbe 
več razredom, z novo športno dvorano omogočiti preureditev stare v potrebne šolske prostore, 
pridobiti prostor za izvajanje kulturnih, športnih, izobraževalnih in ostalih prireditev, kar bo 
prispevalo h kakovostnejšemu življenju, krepiti društveno življenje in interesno združevanje 
občanov, povečati delež redno športno dejavnih občanov in s tem izboljšanje zdravja, zvišanje 
kakovosti bivanja ter skrb za okolje, zaradi energijsko varčnega objekta.

Vrednost projekta znaša 6.261.126,03 EUR, od tega znaša sofinanciranje MIZŠ 488.750,00 
EUR.

7. 3330-19-0036 Večnamenska športna dvorana pri OŠ Brezno

V občini Podvelka je le en pokriti športni objekt, ki ne zadošča potrebam lokalnega prebivalstva, 
šolstva, športne rekreacijske vadbe ter profesionalnega športa. Občina Podvelka ne dosega 
zastavljenih ciljev iz Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023 v kategoriji pokritih in 
nepokritih športnih površin. Prav tako ima občina nizek koeficient razvitosti, ki znaša 0,78, 
negativni pa so tudi demografski podatki, saj se je število prebivalcev v občini v petih letih 
znižalo za 5,68 %. Šport kot dejavnost pomembno vpliva na zdrav način življenja, to pomeni, da 
je potrebno zagotoviti pogoje, da se bo lahko čim več občanov ukvarjalo s športom, zato bo 
občina Podvelka pričela z izgradnjo večnamenske športne dvorane. Pomemben dejavnik 
ukvarjanja s športom so primerne športne površine, ki omogočajo dobre pogoje za vadbo. Z 
investicijo v športno dvorano bo občina uresničevala javni interes na področju športa. Izgradnja 
nove večnamenske dvorane bo velika pridobitev za razvoj športnega turizma, izboljšali se bodo 
pogoji za športno rekreacijo, omogočena bo boljša vadba šolajočih otrok in mladine, 
omogočeno bo izvajanje reprezentančnih programov, dvorana pa bo namenjena tudi drugim 
prireditvam, kar bo pozitivno vplivalo tudi na razvoj podeželja in nekaterih novih segmentov 
turistične ponudbe. Cilji, ki bodo, z izgradnjo športne dvorane v bruto izmeri 1.773,80 m2, 
doseženi, so: zagotavljanje ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa na področju 
športa, zagotovitev prostorskih pogojev za vse kategorije uporabnikov, omogočeno izvajanje 
letnega programa športa in izboljšanje pogojev za rekreacijo v občini. 

Vrednost projekta znaša 3.500.005,00 EUR, od tega znaša sofinanciranje MIZŠ 488.750,00 
EUR.

8. 3330-19-0037 Gradnja športne dvorane OŠ Dobrepolje

Trenutna šolska telovadnica je premajhna in popolnoma neprimerna za aktualno športno 
aktivnost v občini ter dotrajana, saj obratuje že 40 let. V ZŠO Dobrepolje imajo več kot 850 
aktivnih športnikov, žal pa jih lahko le tretjina uporablja telovadnico, saj so termini polno 
zasedeni. Društva in klubi morajo za delovanje tako uporabljati kulturne in gasilske domove ter 
športne objekte v sosednjih občinah. Težke so tudi razmere za pouk športne vzgoje v OŠ 
Dobrepolje, saj je telovadnica akustično neprimerna, zato je v njej težko voditi športne 
aktivnosti. Poleg tega izvajajo športno vzgojo z učenci več razredov hkrati, pouk ni optimalen in 
ni motivacijski ne za otroke in ne za učitelje. Občina Dobrepolje na področju pokrite športne 
infrastrukture predstavlja črno liso na širšem območju južno od Ljubljane. Izgradnja nove 
športne dvorane v primerni velikosti (44,85 x 33,65 m) bo predstavljala ogromen napredek za 
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občino na športnem področju. Z izgradnjo nove športne dvorane se bo boljše razvil tekmovalni 
šport, omogočile se bodo popoldanske aktivnosti osnovnošolkam, razvila se bo rekreativna 
dejavnost, ki bo pripomogla k zdravemu življenjskemu slogu. Cilji investicije so zagotavljanje 
rasti športne kulture občanov, povečanje števila športno aktivnih prebivalcev, zagotovitev 
pogojev za izvajanje interesnih športnih programov za otroke, mladino in športne vzgoje v šoli, 
pridobitev prostorov za izvajanje prireditev, ki imajo pozitiven učinek na razvoj, krepitev 
društvenega življenja, interesnega združevanja krajanov in spodbujanje k dejavnostim, 
povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti ter s tem ohranjati poseljenost na tem 
območju.
  
Vrednost projekta znaša 2.894.938,00 EUR, od tega znaša sofinanciranje MIZŠ 488.750,00 
EUR.

9. 3330-19-0038 Oprema olimpijskih športnih centrov

Alpsko smučanje močno zaostaja za ostalimi športnimi panogami pri zagotavljanju površin 
primernih za trenažni proces, financiranje športne infrastrukture je oteženo, saj smučišča niso v 
lasti občin ali države, alpski smučarji vseh starostnih in kakovostnih skupin so odvisni od 
upravljavcev smučišč, ali v svojo strategijo razvoja vključujejo tudi tekmovalni šport. Zaradi tržne 
dejavnosti smučarskih centrov, so tekmovalci v podrejeni vlogi in v primerjavi s svojimi vrstniki iz 
drugih držav nimajo zagotovljenih enakih pogojev za trening in zato težje osvojijo tehnična 
znanja, ki so potrebna za vrhunske dosežke. Smučarska zveza Slovenije bo za potrebe 
poligona v olimpijskem športnem centru nabavila 11 snežnih topov, opremo za topove, ročni 
sistem za namakanje poligona in 1200 metrov zaščitnih B mrež. Investicija bo prinašala 
denarne in nedenarne koristi, in sicer boljše, varnejše in kvalitetnejše pogoje za vadbo, manj 
voženj v tujino, manj bivanja v tujini, nižje stroške treninga (za 2/3), nižje stroške za starše, 
zagotovitev pogojev za trening na ledeni podlagi, kar je pogoj za razvoj moderne tehnike, boljšo 
dostopnost športa, večje kapacitete za izvajanje programov športa otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport ter programov vrhunskega športa, boljše možnosti in nižjo ceno 
za pripravo tekmovanj na državnem nivoju ter ohranjanje pridobljenih vrednot alpskega 
smučanja. 

Vrednost projekta znaša 500.000,00 EUR, od tega znaša sofinanciranje MIZŠ 250.000,00 EUR.
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