
PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del)

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

gp.mizs@gov.si

Številka: 4110-18/2020/8
Ljubljana, 10. junij 2020

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

ZADEVA: Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-20-0021 »Investicije v Nordijski center
Planica 2020« v Načrt razvojnih programov – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE; v nadaljevanju: ZIPRS2021)  je Vlada 
Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2020 pod točko ……., sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 se skladno s priloženo tabelo uvrsti projekt

      -     3330-20-0021 Investicije v Nordijski center Planica 2020. 

                                                              
                                                                                                       dr. Božo Predalič
                                                                             GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000  Ljubljana,
- Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

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:

– prof. dr. Simona Kustec Lipicer, ministrica,
– dr. Mojca Doupona, v. d. generalne direktorice, Direktorat za šport

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



2

/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novega projekta v Načrt razvojnih programov, ki ne predvideva
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 2020.  

Za zagotovitev ustreznih pogojev za izvedbo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah in 
sočasnih velikih tekmovanj je potrebno izvesti nadgradnjo različnih sistemov kot je priprava deponije 
za skladiščenje snega, sistem za zasneževanje, poglobitev vrtine za črpanje podtalnice, nadgradnja 
optike v Nordijskem centru  Planica, nadgradnja osvetlitve zaletišča in dodatna zelena mesta na 
letalnici. Navedeno se bo izvedlo v okviru novo odprtega projekta 3330-20-0021 Investicije v 
Nordijski center Planica 2020.  
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 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-20-0021
Investicije v Nordijski 
center Planica 2020

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 
Izgradnja mreže 
športne infrastrukture

222010 - Investicije v 
športno 
infrastrukturo

360.000,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 360.000,00 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:
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 
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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:
(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

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:
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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

prof. dr. Simona Kustec Lipicer                                                           
MINISTRICA

Priloge:

– Odpravek Sklepa Vlade RS,
– Obrazložitev,
– Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade
– Tabela. 
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Številka: 
Datum: 

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE; v nadaljevanju: ZIPRS2021) je 
Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2020 pod točko ……., sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 se skladno s priloženo tabelo uvrsti projekt

      -     3330-20-0021 Investicije v Nordijski center Planica 2020. 

Priloga: Tabela

                                                                                                       dr. Božo Predalič
                                                                             GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
- Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana,
-    Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
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OBRAZLOŽITEV

Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi projekta 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.

3330-20-0021 Investicije v Nordijski center Planica 2020

Na podlagi sklepa št. 67100-5/2019/7 z dne 6.6. 2019 je Vlada sprejela namero o sodelovanju 
in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in promocije FIS svetovnega prvenstva v Smučarskih 
poletih 2020 in FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v Planici. Na podlagi 9. 
člena Zakona o NC Planica (Uradni list RS, št. 86/10) je opredeljena javna služba "Zagotavljanje 
pogojev za tekmovanja na najvišji ravni (svetovna prvenstva, svetovni pokal in primerljiva 
tekmovanja)". Zato je potrebno izvesti pripravo deponije za skladiščenje snega, sistem za 
zasneževanje, poglobitev vrtine za črpanje podtalnice, nadgradnja optike v NC Planica, 
nadgradnja osvetlitve zaletišča, dodatna zelena mesta na letalnici. Republika Slovenija mora 
kot lastnik Nordijskega centra Planica zagotoviti infrastrukturo, ki bo omogočala izvedljivost 
prvenstva. Če investicijo v predlaganem obsegu nebi izvedli, pomeni vztrajanje na obstoječem 
stanju, ki sicer omogoča poslovanje, istočasno pa je predstavlja nevarnost, da v času velikega 
sočasnega tekmovanja ne bo mogoče zagotovili pogojev za izvedbo svetovnega prvenstva.

Vrednost projekta (z upoštevanjem vračila DDV) je 374.000,00 EUR. Projekt se bo financiral iz 
proračunskih sredstev (PP 222010 Investicije v športno infrastrukturo) v vrednosti 360.000,00 
EUR in sredstev Zavoda za Šport Republike Slovenije Planica v vrednosti 14.000,00 EUR.  
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