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ZADEVA: Uvrstitev 13 novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2019–
2022 – 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 RS, št. 71/17, 31/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) je Vlada Republike Slovenije na 
_____ seji dne _____________ sprejela naslednji sklep:

V veljavni načrt razvojnih programov 2019–2022 Proračuna Republike Slovenije se skladno s podatki iz 
priložene tabele uvrsti 13 novih projektov, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 2130-16-0002 
Sofinanciranje investicijskih projektov občin, iz skupine projektov 1536-11-S009 - Investicije v lokalno 
razvojno infrastrukturo ZFO, in sicer:

2130-19-3078, 2130-19-3079, 2130-19-3080, 2130-19-3081, 2130-19-3086, 2130-19-3091,
2130-19-3093, 2130-19-3095, 2130-19-3096, 2130-19-3105, 2130-19-3107, 2130-19-3108
in 2130-19-3111.

Prilogi : 
- Obrazložitev
- Tabela projektov 

                                                                           Generalni sekretar Vlade RS:
                                                                                     Stojan Tramte
PREJMEJO:    

- Generalni sekretariat Vlade RS                                                    
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- 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:
- Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, MGRT 
- Rudolf Rome, vodja sektorja za izvajanje nacionalnih programov, DRR, MGRT
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:
V veljavnem načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) je za namene financiranja posebnih 
ukrepov regionalne infrastrukture načrtovan evidenčni projekt 2130-16-0002 Sofinanciranje 
investicijskih projektov občin. Na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/2006, 57/2008, 36/2011 in 14/2015-ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr. v nadaljevanju ZFO-1), so bili 
izbrani občinski investicijski projekti, ki se na podlagi uvrstitve v NRP občine in pozitivnega mnenja 
Ministrstva za finance, s tem sklepom uvrščajo v veljavni NRP proračuna Republike Slovenije.
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 ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  t e 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 dokumente Evropske unije 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
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

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR
MGRT 2130-19-3078

Pločnik in JR 
Sebeborci 160223 – Investicijski 

projekti občin
0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR

MGRT 2130-19-3079
Cesta Bukovnica-
Bukovniško jezero 160223 – Investicijski 

projekti občin
0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR
MGRT 2130-19-3080

Vodovod Rečica -
3. odsek 160223 – Investicijski 

projekti občin
0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR

MGRT

2130-19-3081
Vzpostavitev centra 
za zaščito in 
reševanje 
Dobrovnik II. faza

160223 – Investicijski 
projekti občin

0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR
MGRT

2130-19-3086
Ureditev cest in 
javnih površin v 
Občini Nazarje v 
obdobju 2019-2024

160223 – Investicijski 
projekti občin

0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR
MGRT

2130-19-3091
Rekonstrukcija in 
nova gradnja -
dozidava vrtca 
Žitečka vas

160223 – Investicijski 
projekti občin

0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR

MGRT
2130-19-3093
Dozidava in 
rekonstrukcija vrtca 
Rače 160223 – Investicijski 

projekti občin
0,00 EUR 0,00 EUR



953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR

MGRT

2130-19-3095
Kanalizacija in 
druga infrastruktura 
v naselju Gornje 
Lepovče

160223 – Investicijski 
projekti občin

0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR

MGRT

2130-19-3096
Rekonstrukcija 
lokalne ceste LC 
138251 Sobrače -
Sela pri Sobračah -
Ježce

160223 – Investicijski 
projekti občin

0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR

MGRT 2130-19-3105
Kanalizacija Moste
2. faza 160223 – Investicijski 

projekti občin
0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR
MGRT

2130-19-3107
Rekonstrukcija LC 
Vosek-Jarenina-
Šentilj II. faza 160223 – Investicijski 

projekti občin
0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
0občin

0,00 EUR 0,00 EUR

MGRT
213-19-3108
Obnova ceste
Ploderšnica

160223 – Investicijski 
projekti občin

0,00 EUR 0,00 EUR

953610-Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občin

0,00 EUR 0,00 EUR

MGRT

2130-19-3111
Obnova dvorane in 
foyer-ja v 
Slovenskem 
ljudskem gledališču 
Celje - okoljsko 
manj 
obremenjujoča 
gradnja

160223 – Investicijski 
projekti občin

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 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

EP 2130-16-0002
Sofinanciranje 
investicijskih 
projektov občin

PP 953610 -
Sofinanciranje 
investicijskih 
projektov občin

1.963.145,00 
EUR

0,00
EUR



Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

EP 2130-16-0002
Sofinanciranje 
investicijskih 
projektov občin

PP 160223 –
Investicijski projekti 
občin

1.550.077,65
EUR

0,00
EUR

SKUPAJ 3.513.222,65
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 

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:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

           
NE
NE
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
Predhodno obveščanje javnosti v skladu z 9. in 9.a členom Poslovnika Vlade RS ni potrebno.

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
 Preglednica projektov po 23. členu ZFO-1 



OBRAZLOŽITEV

Koriščenje deleža sredstev občin za sofinanciranje investicij v skladu z določili 23. člena 
Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Občine so na osnovi 23. člena ZFO-1 upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna za 
sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje 
skupnih potreb in interesov prebivalcev občin, vključenih v načrte razvojnih programov občinskih 
proračunov.

Proračunska sredstva so za leto 2019 rezervirana na evidenčnem projektu 2130-16-0002 v okviru 
programa Lokalna razvojna infrastruktura 0603.

V veljavni načrt razvojnih programov se s tem gradivom na novo uvršča 13 projektov.

Da bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) lahko prevzemalo 
finančne obveznosti, je potrebno, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019, zgoraj navedene projekte vključiti v veljavni načrt razvojnih programov 
proračuna Republike Slovenije. 

S predlagano vključitvijo 13 novih projektov, se vrednost evidenčnega projekta 2130-16-0002 -
Sofinanciranje investicijskih projektov občin, ustrezno zniža.

Vsi projekti so v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki PP 953610 - Sofinanciranje 
investicijskih projektov občin (za nepovratna sredstva) in PP 160223 – Investicijski projekti občin (za 
povratna sredstva).

Ministrstvo je vse slovenske občine dne 1. 2. 2019 z dopisom št. 4100-1/2019/5 z dne 1. 2. 2019 
obvestilo o spremembi višine deležev sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2019. Finančni in 
drugi podatki o posameznem projektu s tega seznama, so določeni na podlagi dokumentacije, 
posredovane s strani občin na osnovi tega dopisa ministrstva.

Občine lahko koristijo pripadajoči delež sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno 
infrastrukturo ali investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov 
prebivalcev občine (sofinanciranje EU projektov in projektov drugih ministrstev).  

Načrti porabe za sofinanciranje projektov so uvrščeni v veljavne načrte razvojnih programov občinskih 
proračunov. Investicije, ki so že sofinancirane s strani državnega proračuna, so že vključene v veljavni 
načrt razvojnih programov državnega proračuna.

Za vse navedene projekte je bila izdelana investicijska dokumentacija in potrjena s strani pristojnega 
organa občine. Dokumentacija se hrani na občinah.

Projekti, za katere predlagamo uvrstitev v veljavni načrt razvojni programov, so bili predlagani s strani 
posameznih občin, na ministrstvu pa preverjeni v skladu z določili 23. člena ZFO-1 in drugih ustreznih 
pravnih podlag. 
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