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Ljubljana, dne 22. 09. 2020
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov -  
»Izgradnja strelišča Apače«– predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB-
1, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU1-G, 65/14 in 55/17) in petega 
odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 
2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) je Vlada Republike Slovenije na … seji 
dne … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 se na podlagi priložene tabele uvrsti nov 
projekt 1914-20-0023 z nazivom »Izgradnja strelišča Apače«.

                                                                                             Dr. Božo Predalič                             
                                                                                                     GENERALNI SEKRETAR

         
Priloga:

- 1914-20-0023 - obrazec 3 »Izgradnja strelišča Apače«

Prejmejo:
 Ministrstvo za obrambo,
 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:
mag. Marko Doblekar, generalni sekretar
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:
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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) 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.)

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
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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

MO

1914-20-0023

»Izgradnja 
strelišča Apače«

5902-
Konstrukcija in 
infrastruktura

0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00

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 

MO

1914-11-0022

Prilagoditev 
infrastrukture 

profesionalizaciji 
SV

5902-
Konstrukcija 
in 
infrastruktura

50.000,00 
EUR

2.450.000 EUR

SKUPAJ 50.000,00 
EUR 2.450.000 EUR

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

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

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)



4/5

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

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  b i lo  predhodno objav l jeno na sp letn i  s t ran i  
predlagatelja:

NE

Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 
10/14) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. 
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Matej Tonin
MINISTER

Poslano:
- naslovniku
- SGS
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OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za obrambo predlaga uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov 2020– 2023 
pri proračunskemu uporabniku 1914 – Generalštab slovenske vojske, ki ga v skladu s petim 
odstavkom 31. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2020 -
2021 (Uradni list RS št. 75/2019), potrjuje Vlada Republike Slovenije in sicer:

Na področju proračunske porabe:

07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA, 

glavni program 0702 – Vojaška obramba, 

podprogram 070203 – Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske,

proračunska postavka 5902 – Konstrukcije in infrastruktura

1914-20-0023 – Izgradnja strelišča Apače

Vrednost projekta 1914-20-0023 – Izgradnja strelišča Apače je v skupni višini  8.978.236,09 
EUR. Financiranje projekta na novo uvrščeni projekt in pp 5902 - Konstrukcije in
infrastruktura se zagotavlja s projekta 1914-11-0022 – Prilagoditev infrastrukture 
profesionalizaciji SV s proračunske postavke 5902 - Konstrukcije in infrastruktura .

Namen projekta je modernizirati strelišče Apače, s ciljem omogočiti njegovo ponovno 
vključitev v program usposabljanja in urjenja Slovenske vojske. V sklopu modernizacije 
strelišča bodo zgrajeni tudi pomožni prostori, ki so nujno potrebni za urjenje s posameznimi 
vrstami strelnega orožja. Območje strelišča Apače se bo opremilo s komunalno energetsko 
in komunikacijsko infrastrukturo. V sklopu načrtovanja in izgradnje samega strelišča bodo 
upoštevani najstrožji varnostni ukrepi, ki bodo varovali tako uporabnike strelišča kot okolico. 

Opis stanja projekta: Na podlagi naročila MORS št. 4300-396/2018-1 z dne 9.10.2018, DIIP 
izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d. Ljubljana (projekt št. 8406, november 2018, 
dopolnitev april 2019, dopolnitev junij 2019).

                                                                                                      Ministrstvo za obrambo
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