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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023
»NADHOD SONCE ROGAŠKA SLATINA« - predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) 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 nov 
projekt št. 2550-20-0011 »Nadhod Sonce Rogaška Slatina«

dr. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

Priloga: Tabela

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za okolje in prostor
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. Katja Buda, v.d. direktorica Direktorata za okolje
- mag. Tanja Bolte, vodja, Sektor za okolje in podnebne spremembe
- dr. Martin Batič, vodja pp, Oddelek za podnebne spremembe
- Barbara Simonič, Oddelek za podnebne spremembe
- Jože Piano, Oddelek za podnebne spremembe
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:
Prosimo za uvrstitev novega projekta v Veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023.
Investicija predstavlja izgradnjo nadhoda »Sonce« (mostu) kot neposredne povezave za kolesarje in 
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pešce, v dolžini 182 metrov, in sicer od promenade med restavracijo Sonce in Poslovnim centrom 
Sonce ter vznožjem Tržaškega hriba v Rogaški Slatini. Na ta način bo omogočeno varno, neovirano 
in trajnostno naravnano prečkanje Celjske ceste, železniške proge in ceste na Tržaški hrib.
Vrednost investicije je 1.477.300 EUR. Ministrstva za okolje in prostor iz sredstev Sklada za 
podnebne spremembe krije 1.192.204,76 EUR (76 %), Občina Rogaška Slatina pa razliko 
285.095,24 EUR (24 %). Investicije bo dokončana 2021.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in  srednja podjet ja  ter  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Sredstva za financiranje investicije  bodo v letu 2021 v višini 1.192.204,76 EUR zagotovljena na EP 
2550-17-0003 -  Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe.

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
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Ministrstvo za okolje 
in prostor

2550-20-0011

Nadhod Sonce 
Rogaška Slatina

559

Sklad za 
podnebne 

spremembe
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 okolje 
in prostor

2550-17-0003 

Poraba sredstev 
Sklada za podnebne 

spremembe

559 

Sklad za 
podnebne 

spremembe
0,00 EUR

1.192.204,76 
EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 1.192.204,76  
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 
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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:
-
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: DA/NE
Predlog sklepa ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                       Mag. Andrej Vizjak
                                                       MINISTER

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Mnenje MF
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OBRAZLOŽITEV

Občina Rogaška Slatina leži v Spodnjem Posotelju  in ima okoli 11057 prebivalcev po 
zadnjih podatkih (20199). 

Osnovni namen obravnavane investicijske operacije je spodbujanje trajnostne 
mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s 
kolesom ter peš in s tem preusmerjanje individualnih prevozov z avtomobili. Naložba 
bo prispevala k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov, izboljšanju kakovosti zraka v mestu, boljši povezanosti urbanega območja z 
njenim zaledjem, avtomobilski razbremenitvi centra, izboljšanju kakovosti življenjskega 
prostora v urbanem območju in povečanju prometne varnosti.

Investicija predstavlja izgradnjo nadhoda »Sonce« (mostu) kot neposredne povezave 
za kolesarje in pešce, v dolžini 182 metrov, in sicer od promenade med restavracijo 
Sonce in Poslovnim centrom Sonce ter vznožjem Tržaškega hriba v Rogaški Slatini. 
Na ta način bo omogočeno varno, neovirano in trajnostno naravnano prečkanje Celjske 
ceste, železniške proge in ceste na Tržaški hrib.
Nadhod predstavlja ključno povezavo za tista naselja v Občini Rogaška Slatina 
(Topole, Velike Rodne, Prnek, itd.), ki sta jih železniška proga in notranja obvoznica 
Rogaške Slatine v preteklosti odrezali od storitev in obstoječih zaposlitvenih centrov 
znotraj Rogaške Slatine, zato večina ljudi za dnevne migracije uporablja motorizirana 
prevozna sredstva. 

V prihodnosti se predvideva tudi postavitev multimodalnega P+R parkirišče (»Park and 
Ride«). Z delovnimi organizacijami v bližini nadhoda je dogovorjeno, da bomo na tem 
P+R parkirišču njihovi zaposleni puščali svoje avtomobile in tako prometno 
razbremenile središče Rogaške Slatine. Prav tako bo lahko obiskovalec Rogaške 
Slatine parkiral na tej lokaciji in svojo pot nadaljeval peš ali s kolesom. V ta namen bo 
kot sestavni del ločenega projekta parkirišča urejena dodatna postaja za 
avtomatizirano izposojo koles.

Viri financiranja za obravnavano investicijo bodo predvidoma naslednji (tekoče cene):

Občina Rogaška Slatina 285.095,24 EUR (24 %)

Sklad za podnebne spremembe 1.192.204,76 EUR (76 %)

Investicija  bo zaključena v letu 2021.
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