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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
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ZADEVA: Uvrstitev projekta 2430-21-0006 Sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških 
naprav za prevoz oseb

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) je Vlada Republike Slovenije dne 
..................... sprejela naslednji

SKLEP:

1. V veljavni Načrt razvojnih programov 2021 se skladno s prilogo uvrsti projekt št. 2430-21-
0006 »Sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav za prevoz oseb«

                                                             mag. Janja Garvas Hočevar
                                                              GENERALNA SEKRETARKA

Prejemniki:
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Ministrstvo za finance
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

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:
Jernej Vrtovec, minister, Ministrstvo za infrastrukturo
Aleš Mihelič, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
Monika Pintar-Mesarič, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet
Vlasta Kampoš-Jerenc, vodja Sektorja železnice in žičnice
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:
Finančna pomoč upravljavcem žičniških naprav je namenjena delnemu pokrivanju stroškov 
vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav na podlagi 19. a člena Zakona o žičniških napravah za 
prevoz oseb in Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz 
oseb.
Upravljavcem žičniških naprav, upoštevaje pravila de minimis in določbe Pravilnika o sofinanciranju 
vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 58/2021), bo glede na 
vrsto žičniške naprave, za namen delnega pokrivanja stroškov vzdrževanja in obratovanja v zimski 
sezoni 2020/2021, izplačano nadomestilo glede na vrsto in število žičniških naprav.
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Za poletno sezono 2021 bo izvedeno sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav po 
sistemu GBER (General block exemption Regulation), na podlagi Uredbe EU 651/2014. Višina 
financiranja bo odvisna od predloženih računov, s tem da bo določena najvišja višina sofinanciranja 
glede na vrsto žičniške naprave. 

Do sofinanciranja bo upravičenih predvidoma od 60 do 65 upravljavcev žičniških naprav.

Cilj sofinanciranja obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav je ohranjanje izvajanja prevozov z 
žičniškimi napravami, spodbujanje rekreacije, razvoja turizma, gospodarskega in splošnega 
družbenega razvoja manj razvitih in demografsko ogroženih območij ter smotrne in okolju prijazne 
uporabe. Posredni cilj tega ukrepa je, ob ugodnih vremenskih razmerah, obratovanje žičniških 
naprav tudi v prihodnjih letih in s tem obstoj te dejavnosti ter hkratno nadaljnje zagotavljanje 
multiplikativnih učinkov potrošnje v namestitvenih objektih, gostilnah, smučarskih šolah, trgovinah, 
kampih, …

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
 r a z v o j n e  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 
infrastrukturo

2430-21-0006
Sofinanciranje 
obratovanja in 
vzdrževanja žičniških 
naprav za prevoz oseb

130063 Razvoj in 
urejanje 
železniškega 
prometa

0,00 EUR 0,00 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 

Ministrstvo za 
infrastrukturo

2430-20-3326
Žičniške naprave za 
prevoz oseb

130063 Razvoj in 
urejanje 
železniškega 
prometa

1.700.000,00 
EUR

0,00 EUR

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

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

SKUPAJ / /
OBRAZLOŽITEV:
Sredstva so zagotovljena na EP 2430-20-3326 Žičniške naprave za prevoz oseb in bodo takoj po 
uvrstitvi projekta 2430-21-0006 Sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav za prevoz 
oseb v veljavni NRP prerazporejena na le-tega.

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:
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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 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Jernej Vrtovec
MINISTER

PRILOGE:

 Priloga 1: Obrazložitev
 Priloga 2: Obrazec 3 za projekt 2430-21-0006
 Priloga 3: Mnenje o skladnosti sheme
 Priloga 4: Sklep o potrditvi DIIP
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Priloga 1: Obrazložitev

Finančna pomoč upravljavcem žičniških naprav je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in 
obratovanja žičniških naprav na podlagi 19. a člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in 
Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb. Upravljavcem 
žičniških naprav, upoštevaje pravila de minimis in določbe Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja in 
obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 58/2021), bo glede na vrsto žičniške 
naprave, za namen delnega pokrivanja stroškov vzdrževanja in obratovanja v zimski sezoni 2020/2021, 
izplačano nadomestilo glede na vrsto in število žičniških naprav, v naslednji višini: 

- 1.500 EUR za vlečnico z nizko vodeno vrvjo,
- 6.500 EUR za vlečnico,
- 12.000 EUR za sedežnico s fiksnimi prižemkami, 
- 23.000 EUR za sedežnico z vklopljivimi prižemkami, 
- 30.000 EUR krožno kabinsko žičnico, nihalno žičnico in vzpenjačo. 

Za poletno sezono 2021 bo izvedeno sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav po sistemu 
GBER (General block exemption Regulation), na podlagi Uredbe EU 651/2014. Višina financiranja bo 
odvisna od predloženih računov, s tem da bo določena najvišja višina sofinanciranja glede na vrsto žičniške 
naprave. 

Za določitev razmerij zneska med posamezni vrstami žičniških naprav bodo upoštevana: razmerja nabavnih 
vrednosti naprav, stroški vzdrževanja in obratovanja, pomembnost z vidika obratovanja na lokalni ravni ter z 
vidika izvajanja prevoza do destinacije. Posebna stroškovna analiza ni bila narejena, so pa razmerja med 
posameznimi vrstami žičniških naprav bila predhodno usklajena z Združenjem žičničarjev v fazi pri pripravi 
osnutka Zakona o spremembah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in Pravilnika o sofinanciranju 
obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav.

Do sofinanciranja bo upravičen upravljavec žičniške naprave za žičniške naprave, ki javno obratujejo in 
omogočajo dostop večjemu številu uporabnikov na pregleden in nediskriminatoren način.

Za sofinanciranje zimske sezone 2020/2021, skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju, ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter 
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev proračuna Republike Slovenije, občine ali EU. Za 
sofinanciranje poletne sezone te omejitve ne bo. 

Do sofinanciranja ni upravičen upravljavec, če:
1. žičniško napravo uporablja izključno en sam profesionalni športni uporabnik, 
2. uporaba žičniške naprave s strani drugih profesionalnih ali neprofesionalnih športnih uporabnikov ne 

predstavlja vsaj 10 % opravljenih prevozov na letni ravni, 
3. nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije (EU), objavljenega na njeni spletni strani, o 

razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
4. v vlogi ni dal pravih podatkov oziroma je podal zavajajoče izjave, 
5. neredno izplačuje plače in socialne prispevke,
6. ima neporavnano vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na 

podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance,
7. ima na dan prijave neporavnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, 

razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov,
8. ni predložil vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 

zadnjih dveh let do dneva prijave, 
9. prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov, nastalih v zvezi z obratovanjem žičniške 

naprave. 

Vlagatelj mora vlogi za sofinanciranje zimske sezone 2020/2021 priložiti pisno izjavo:
- o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejel na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb 

de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
- o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;
- da z dodeljenim zneskom pomoči ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost 

pomoči po drugih predpisih.
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Do sofinanciranja je upravičen upravljavec za žičniško napravo, za katero ima veljavno dovoljenje za 
obratovanje najmanj za obdobje od 15. decembra 2020 do 15. aprila 2021. Če žičniška naprava nima 
veljavnega dovoljenja za obratovanje za celotno obdobje iz prejšnjega odstavka, se sofinancira sorazmerni 
del najvišjega nadomestila, glede na čas veljavnosti dovoljenja. V primeru, da je v času veljavnosti 
dovoljenja za obratovanje bil izveden prenosa upravljanja in v zvezi s tem prenos dovoljenja na novega 
upravljavca, je vsak upravljavec upravičen do sorazmernega zneska glede na čas upravljanja oziroma 
obratovanja z žičniško napravo. 

Upravljavec je za žičniško napravo, ki obratuje v poletni sezoni upravičen do sofinanciranja, če ima za 
poletno sezono veljavno obratovalno dovoljenje najmanj od 16. maja do 30. septembra za tekoče koledarsko 
leto. Za žičniško napravo, s katero se prevoz opravlja v zaprtih kabinah, je upravljavec upravičen do 
sofinanciranja, če v poletni sezoni z njo obratuje najmanj 40 dni, oziroma s sedežnico ali vlečnico najmanj 24 
dni. 

Upravljavec ni upravičen do sofinanciranja, oziroma je upravičen do sorazmernega dela za čas obratovanja, 
če žičniška naprava ni obratovala zaradi:

- izrečene prepovedi obratovanja s strani inšpektorja,
- odvzema dovoljenja za obratovanje, 
- neurejenih razmerij med lastniki zemljišča in upravljavcem, za katera ni podan predlog na podlagi 35. 

ali 36. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz (Uradni list RS, št. 126/06, 56/14, 33/14 in 
200/20). 

Cilj sofinanciranja obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav je ohranjanje izvajanja prevozov z žičniškimi 
napravami, spodbujanje rekreacije, razvoja turizma, gospodarskega in splošnega družbenega razvoja manj 
razvitih in demografsko ogroženih območij ter smotrne in okolju prijazne uporabe. Posredni cilj tega ukrepa 
je, ob ugodnih vremenskih razmerah, obratovanje žičniških naprav tudi v prihodnjih letih in s tem obstoj te 
dejavnosti ter hkratno nadaljnje zagotavljanje multiplikativnih učinkov potrošnje v namestitvenih objektih, 
gostilnah, smučarskih šolah, trgovinah, kampih…
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Priloga 2: Obrazec 3
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Priloga 3: Mnenje o skladnosti
sheme
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Priloga 4: Sklep o potrditvi DIIP
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