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Datum:  13.12.2018

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba projekta št. 2130-18-1500 »Investicije v Kobilarni Lipica 2018« v Načrtu
razvojnih programov 2018-2021 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

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

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2018 -2021 se, skladno s podatki iz priložene tabele,
spremeni projekt št. 2130-18-1500 »Investicije v Kobilarni Lipica 2018«.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga: Obrazec 3

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v Državnem 
zboru RS z obrazložitvijo razlogov: / 
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Zdravko Počivalšek, minister
- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka,
- Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem.

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: 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) je s sklepom št. 41013-50/2018/3 z dne 19.6.2018 
uvrstila projekt št. 2130-18-1500 - »Investicije v Kobilarni Lipica 2018« (v nadaljevanju: projekt) v 
veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 Proračuna Republike Slovenije (v nadaljevanju: NRP). Z 
zadevnim gradivom se predlaga sprememba vrednosti projekta v NRP-ju in sicer zaradi naslednjih 
dejstev:



- Javni zavod Kobilarna Lipica se je z dnem 3.9.2018 preoblikoval v Holding Kobilarna Lipica 
d.o.o., in je iz tega naslova potrebno povečati vrednost projekta za vrednost DDV-ja;

- tekom izvajanja projekta so se pojavile potrebe po nujnih dodatnih delih pri naslednjih sklopih: 
postavitev kopalnice in solarija v hlevu Borjača, postavitev lonžirnega kroga in ureditev boksov 
v stari Senici, brez katerih ni možno ustrezno zaključiti predvidenih del in vplivajo neposredno 
na povečanje vrednosti projekta.

Ker zgoraj navedene spremembe vplivajo na spremembo izhodiščne vrednosti projekta za več kot 
20% (iz 443.000,00 EUR na 647.820,00 EUR), mora o spremembi projekta odločati vlada. Hkrati se 
spreminja tudi status projekta iz »v pripravi« v »v izvajanju«. 

Novo gradivo št. 1 pošiljamo, ker smo prvotnemu v prilogi 2 priložili zastarelo soglasje MF. 

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) dokumenta 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, višjih od 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

Ministrstvo za 
gospodarski 

razvoj in 
tehnologijo

projekt 
št. 2130-18-1500
- Kobilarna Lipica 

- hipodrom, 
dvorana in 
maneže

PP 160335 –
Kobilarna Lipica 498.459,92 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 498.459,92 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 
gospodarski 

razvoj in 
tehnologijo

ukrep 
št. 2130-16-0002 –

Program dela 
Kobilarne Lipica

PP 953610 –
Sofinanciranje 
investicijskih 

projektov občin

107.360,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 107.360,00 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

0,00 EUR 0,00 EUR
SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
/
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 
/

 II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo med ukrepi/projekti znotraj finančnega načrta 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: 
/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 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
Glede na predmet vladnega gradiva objava na spletni strani ministrstva ni potrebna oz. relevantna.

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

NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

Zdravko Počivalšek
         minister

Priloge:
 obrazložitev,
 sklep o potrditvi IP,
 obrazec 3: Načrt razvojnih programov.



OBRAZLOŽITEV

Kobilarna Lipica je izjemen kulturno-zgodovinski spomenik ne samo v nacionalnem in evropskem 
prostoru, temveč ga lahko štejemo celo za enega izmed pomembnejših v svetovnem merilu na 
področju konjeništva in konjereje. Z več kot 400 – letno tradicijo je najstarejša kobilarna z 
neprekinjeno vzrejo konj na svetu. Ustanovljena je bila leta 1580 z enim samim namenom – vzrejo 
konj in predstavlja še danes edinstveno okolje, kjer so prostorska ureditev, stavbno jedro in kulturna 
krajina že od nekdaj podrejeni izvorni dejavnosti vrhunske reje. Območje kobilarne je edina 
mikrolokacija, ki omogoča optimalne pogoje za vrhunsko rejo lipicanca, Kobilarna Lipica pa 
predstavlja tudi edinstven ambient, katerega posamezni sklopi (prostorska ureditev, stavbno jedro 
in kulturna krajina) so se izoblikovali izključno v funkciji temeljne, izvorne dejavnosti vzreje lipicanca.  
Glede na navedeno ne preseneča, da so tako spomeniško območje Kobilarne Lipica in posameznih 
objekti znotraj območja opredeljeni kot spomenik državnega pomena, kakor tudi da je tradicionalna 
reja in vzreja lipicanskih konj opredeljena kot nesnovna dediščina državnega pomena. Novi zakon o 
Kobilarni Lipica, ki je bil sprejet v začetku leta 2018, določa sicer novo organiziranost upravljanja 
območja Kobilarne Lipica, vendar je v prehodnem obdobju izvajal vse aktivnosti in naloge, ki se 
izvajajo v Kobilarni Lipica, Javni zavod o Kobilarni Lipica, kateri se je 3.9.2018 preoblikoval v 
Holding Kobilarna Lipica d.o.o.. 

Kot ena izmed nalog javne službe v Kobilarni Lipica se izvaja tudi upravljanje območja v obsegu 
311 ha in skrb za javno premoženje, v sklop katerega spada tudi večje število objektov, ki so 
namenjene različnim dejavnostim, ki jih izvaja Kobilarna Lipica. V zadnjih letih je bila preko različnih 
projektov omogočena posodobitev določenega dela infrastrukture v Kobilarni Lipica, kar nekaj 
objektov pa je še potrebno temeljite obnove, v kolikor se želi zagotoviti nemoteno izvajanje nalog 
javne službe ter slediti smernicam razvoja, ki so bile upoštevane pri pripravi novega Zakona o 
Kobilarni Lipica. Ker pa obstajajo proračunske omejitve glede razpoložljivih sredstev in ni možno 
izvesti na enkrat vseh potrebnih investicijskih posegov, se na letni ravni pripravlja nabor 
najnujnejših investicij, ki se prilagaja proračunskim možnostim. Tako je bil tudi za leto 2018 
pripravljen nabor sedmih sklopov potrebnih investicij, ki imajo visoko prioriteto z vidika nalog javne 
službe vezanih na konjerejo in konjeništvo, kakor tudi z vidika upravljanja samega območja in 
javnega premoženja in sicer:
- Ureditev dvosmernega prometa na cesti Sežana – Lipica (trenutno vzpostavljeni cestni režim 

določa zgolj enosmerni promet in omogoča iz smeri Sežana zgolj vstop v Lipico in ne izhoda iz 
Lipice, kar bistveno otežuje logistiko obiskovalcev Kobilarne Lipica. Ureditev dvosmernega 
prometa bo izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in na način, da ta ne bo imel 
negativnih vplivov na spomeniško območje.). 

- Preureditev porodnih boksov, kopalnice in solarija v hlevu na Borjači (ena izmed ključnih nalog 
Kobilarne Lipica je reja in vzreja lipicanskih konj, razmnoževanje, selekcija, redovništvo, ter 
ohranjanje lipicanskih konj v okviru matične kobilarne. S preureditvijo porodnih boksov se bodo 
bistveno izboljšali higienski in sanitarni pogoji za kobile in mlada žrebeta. Z vzdrževalnimi deli 
bodo doseženi boljši pogoji negovanja in čiščenja plemenskih kobil z ustrezno pripravljeno 
vodo, predvsem v zimskem času. Na novo bo pridobljen solarij za kobile, ki bo služil tudi za 
ogrevanje manj vitalnih žrebet). 

- Postavitev lonžirnega kroga (Kobilarna trenutno ne razpolaga z lonžirnim krogom. V prvi fazi je 
predvidena postavitev enega lonžirnega kroga dimenzij 16-18 m. S tem objektom se bo 
pridobilo nove površine za delo s konji.  Mlade žrebce bo možno pričeti prej trenirati, saj je pri 
dresuri pomemben čimprejšnji pričetek aktivnega učenja. Z dodatnimi lonžirnimi kapacitetami 
se bo podaljšal čas aktivnega dela s konjem, prav tako pa bo možno povečati učinkovitost dela 
med jahačem in konjem). 

- Preureditev stare senice v hlev z boksi (Kobilarna Lipica nima zadostnega števila boksov za 
obstoječe konje, med tem ko se letno povečuje prostorska stiska predvsem iz naslova mladih 
žrebcev, ki se jih pripelje iz posestva Ravne. Skladno z načrti o večjem pripustu plemenskih 



kobil, število konj narašča in s tem tudi potrebe po dodatnih prostorih. Prav tako se je število 
boksov glede na pretekla leta zmanjšalo v sklop obnove hlevov, ki so se izvajale v zadnjih 
letih, saj je bilo potrebno zaradi standardov, ki opredeljujejo vzrejo lipicanskih konj, povečati 
površino namenjeno posameznemu konju. Zato je potrebno izvesti investicijski poseg s katerim 
se bo prispevalo k dodatnim kapacitetam za rejo konj). 

- Sanacija maneže pri novem hlevu (maneža predstavlja osnovno infrastrukturo za izvajanje 
treningov na vrhunskem nivoju za različne discipline, zato je potrebno zagotavljati kakovostne 
in varne pogoje. Obstoječe stanje maneže ne omogoča več pogojev za normalno izvajanje 
treningov saj je sloj mivke že dotrajan (zbit), med tem k v času po deževju maneže ni možno 
uporabljati zaradi zastojev vode (ni izvedena drenaža).

- Sanacija stanovanja v Sežani (ena izmed nalog Kobilarne Lipica je tudi upravljanje državnega 
premoženja izven spomeniškega območja. Eno izmed teh nepremičnin je tudi stanovanje, ki je 
trenutno zaradi neustreznih bivalnih pogojev nenaseljeno in nastajajo visoki fiksni stroški. Zato 
je potrebno izvesti nujna sanacijska dela, po katerih bo možno zadevno nepremičnino dati v 
uporabo). 

- Nakup konja (Zakon o Kobilarni Lipica opredeljuje, da ima Kobilarna Lipica, kot izvorna 
kobilarna lipicanskih konj med drugih 18 klasičnih rodov kobil. Trenutno je v kobilarni 17 
klasičnih rodov in manjka kobila, ki je potomka roda »Rava«. Zato se predvideva nakup ene 
kobile, ki bo potomka roda »Rava«).

Sredstva za izvedbo zadevnih investicijskih posegov so bila zagotovljena s potrditvijo umestitve 
projekta št. 2130-18-1500 - »Investicije v Kobilarni Lipica 2018« v veljavni Načrt razvojnih 
programov 2018-2021 Proračuna Republike Slovenije in sicer s sklepom vlade št. 41013-50/2018/3 
z dne 19.6.2018. Po potrditvi zadevnega projekta so se pojavili okoliščine, ki so vplivale na 
spremembo zadevnega projekta in sicer:

- Javni zavod Kobilarna Lipica se je z dnem 3.9.2018 preoblikoval v Holding Kobilarna Lipica 
d.o.o., in je bilo iz tega naslova potrebno povečati vrednost projekta za vrednost DDV-ja
(holding mora za nastale stroške izstaviti račun z DDV, med tem ko je javni zavod izstavljal 
zahtevek brez DDV-ja);

- tekom izvajanja projekta so se pojavile potrebe po nujnih dodatnih delih pri naslednjih 
sklopih: postavitev kopalnice in solarija v hlevu Borjača, postavitev lonžirnega kroga in 
ureditev boksov v stari Senici, brez katerih ni možno ustrezno zaključiti predvidenih del in 
vplivajo neposredno na povečanje vrednosti projekta.

Spremembe vrednosti posameznih investicijskih aktivnosti je potrdil nadzorni svet holdinga s tem ko 
je potrdil popravke in spremembe Programa dela in razvoja in finančni načrt za leto 2018. Ker 
zgoraj naveden spremembe vplivajo na povečanje izhodiščne vrednosti projekta za več kot 20% (iz 
443.000,00 EUR na 647.820,00 EUR), mora spremembe projekta potrditi vlada. 

Ljubljana, 4.12.2018



Sklep o potrditvi IP



Obrazec 3 - Projekt
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