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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 2550-22-0036 »Rekonstrukcija cest - 8 sklopov« v
Veljavni načrt razvojnih programov 2022 – 2025 - in novelacija treh projektov v veljavnem
Načrtu razvojnih programov 2022-2025, in sicer 2550-21-0084 »Gradnja povezovalnega kanala
zgornja dolina«,2550-21-0082 »Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš« in 255021-0095»Vodovod Krn«.
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na …. redni
seji dne ... ... 2022 pod točko ….. sprejela naslednji

SKLEP
1. V veljavni Načrt razvojnih programov 2022 – 2025 se uvrsti nov projekt:
2550-22-0036 »Rekonstrukcija cest - 8 sklopov«.
2. V Veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022 – 2025 se novelirajo projekti:
- 2550-21-0084 »Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina«,
- 2550-21-0082 »Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš« in
- 2550-21-0095 »Vodovod Krn«.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si)
- Generalni sekretariat Vlade RS ( (gp.gs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si)
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:
- Uroš Brežan, minister,
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- mag. Tanja Bolte, vršilka dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za okolje
- Mateja Blažič, vodja Sektorja za ohranjanje narave, Direktorat za okolje
- Anita Jesih, višja svetovalka, Sektor za ohranjanje narave, Direktorat za okolje
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:
Z vladnim gradivom v Veljavni načrt razvojnih programov odpiramo nov projekt št. 2550-22-0036 in
noveliramo projekte 2550-21-0084, 2550-21-0082 in 2550-21-0095.
Projekt »Rekonstrukcija cest - 8 sklopov« se bo izvajal v občini Gorje v letu 2022 in predvideva
asfaltiranje javnih poti z namenom zmanjševanja hrupa, prašnega onesnaževanja območja
Triglavskega narodnega parka ter lažjega vzdrževanja.
V sklopu projekta »Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina«, ki se izvaja v občini Bohinj,
se podaljšuje izvajanje projekta v leto 2022, in sicer je predvidena izgradnja 6.366 m primarnega
kanalizacijskega omrežja in izgradnja 4 črpališč. Z investicijo se bo zagotovilo ustrezno odvajanje
odpadnih komunalnih voda na območju zgornje bohinjske doline, Studor, Srednja vas, Bohinjska
Češnjica, Jereka ter kasneje Koprivnik in Goreljek.
Sprememba projekta občine Bohinj »Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš«
predvideva podaljšanje izvajanje projekta v leto 2022. Območje, ki predstavlja ključno povezavo
znotraj TNP na območju Pokljuke, je v slabem stanju. Številne povezovalne ceste med vasmi
Koprivnik, Gorjuše in Goreljek so potrebne temeljite obnove.
Sprememba projekta občine Kobarid »Vodovod Krn« predvideva podaljšanje izvajanja projekta do
leta 2025. V letu 2022 se bo izvedla novogradnja primarnega vodovodnega omrežja v dolžini 1.014
metrov.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
DA/NE
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
DA/NE
Evropske unije
c)
administrativne posledice
DA/NE
č)
gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter
DA/NE
konkurenčnost podjetij
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
DA/NE
razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih
organizacij
Izhodiščna vrednost projekta 2550-22-0036 »Rekonstrukcija cest - 8 sklopov« je 773.785,24
EUR, in sicer znašajo proračunska sredstva 328.589,00 EUR in lastna sredstva občine Gorje
445.196,24 EUR.
S spremembo projekta 2550-21-0084 »Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina« se bo
uskladila izhodiščna vrednost projekta. Nova veljavna vrednost projekta znaša 786.728,46 EUR. V
letu 2021 je znašala realizacija 174.728,46 EUR, v letu 2022 pa novo planirana sredstva znašajo
612.000,00 EUR, in sicer znašajo proračunska sredstva 225.093,60 EUR in sredstva občine Bohinj
386.906,40 EUR.
S spremembo projekta 2550-21-0082 »Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš« se
bo uskladila izhodiščna vrednost projekta. Nova veljavna vrednost projekta znaša 662.470,25 EUR.
V letu 2021 je znašala realizacija 260.000,00 EUR, v letu 2022 pa so planirana proračunska
sredstva v višini 402.470,25 EUR.
S spremembo projekta 2550-21-0095 »Vodovod Krn« se bo uskladila izhodiščna vrednost projekta.
Nova veljavna vrednost projekta znaša 1.405.204,93 EUR. V letu 2021 je znašala realizacija
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113.003,38 EUR, v letu 2022 pa so planirana sredstva v višini 328.970,00 EUR, od tega znašajo
proračunska sredstva 263.176,00 EUR in sredstva občine Kobarid 65.794,00 EUR.
Viri financiranja za navedene projekte so zagotovljeni v okviru proračuna NPU, na PP 200028 Sofinanciranje občinskih projektov v TNP, evidenčnega projekta št. 2550-20-0004 – Podpora
lokalnim projektom v TNP.
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

Ministrstvo za
okolje in prostor

2550-22-0036 Rekonstrukcija cest - 8
sklopov

Ministrstvo za
okolje in prostor

2550-21-0084 - Gradnja
povezovalnega kanala
zgornja dolina

Ministrstvo za
okolje in prostor

2550-21-0082 Investicije v ceste na
območju Koprivnik in
Gorjuš«

Ministrstvo za
okolje in prostor

2550-21-0095 Vodovod Krn

Šifra in naziv
proračunske
postavke
200028 Sofinanciranje
občinskih
projektov v
TNP
200028 Sofinanciranje
občinskih
projektov v
TNP
200028 Sofinanciranje
občinskih
projektov v
TNP
200028 Sofinanciranje
občinskih
projektov v
TNP

SKUPAJ

Znesek za
tekoče leto (t)

Znesek za t + 1

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR
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II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime
proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

2550

2550-20-0004 –
Podpora lokalnim
projektom v TNP

Šifra in naziv
proračunske
postavke
200028
Sofinanciranje
občinskih
projektov v
TNP

Znesek za
tekoče leto (t)

Znesek za t + 1

1.219.328,85
EUR

263.176,00 EUR

1.219.328,85
EUR

SKUPAJ

263.176,00 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
4

POTRJEN

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.

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:
Predlog sklepa ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

DA/NE
DA/NE
DA/NE
Uroš Brežan
MINISTER

PRILOGE:
-

Priloga 1: Obrazložitev
Priloga 2: Izpis Obrazcev 3 iz sistema MFERAC
Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance
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Priloga 1
OBRAZLOŽITEV

V veljavni Načrt razvojnih programov 2022 – 2025 se uvrsti nov projekt 2550-22-0036
»Rekonstrukcija cest - 8 sklopov« ter se novelirajo projekti 2550-21-0084 »Gradnja
povezovalnega kanala zgornja dolina«, 2550-21-0082 »Investicije v ceste na območju
Koprivnik in Gorjuš« in 2550-21-0095 »Vodovod Krn«. S projekti se omogoči sofinanciranje
projektov lokalne skupnosti, katerih aktivnosti pomenijo izvajanje razvojnih usmeritev iz 2.,
7., 8., 9. in 17. točke prvega odstavka 10. člena, skladno z določbami četrtega odstavka
11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C,
60/17 in 82/20) na podlagi Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov,
investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 116/21), in
sicer samo tistih projektov lokalnih skupnosti, ki imajo podlago v Načrtu upravljanja
Triglavskega narodnega parka in razvojnih dokumentih parkovnih lokalnih skupnosti in
države.
Projekt 2550-22-0036 »Rekonstrukcija cest - 8 sklopov« predvideva asfaltiranje javnih poti, z
namenom zmanjševanja hrupa, prašnega onesnaževanja območja TNP ter lažjega
vzdrževanja. Namen projekta je torej zagotoviti varno cestno povezavo delov naselij znotraj
TNP z ostalimi lokalnimi cestami. Projekt sestavlja 8 sklopov cest v Občini Gorje. Sklopi 1, 2, 3
in 7 se v celoti nahajajo v območju Triglavskega narodnega parka in bodo financirani iz
proračunskih sredstev, sklopi 4, 5, 6 in 8 pa se nahajajo izven območja TNP in se bodo v celoti
financirali iz sredstev Občine Gorje. Projekt »Rekonstrukcija cest - 8 sklopov« se bo izvajal v
letu 2022, ki ga bo izvajala občina Gorje. Izhodiščna vrednost projekta je 773.785,24 EUR, in
sicer znašajo proračunska sredstva 328.589,00 EUR in lastna sredstva občine Gorje
445.196,24 EUR.
Projekt 2550-21-0084 »Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina« se izvaja v občini
Bohinj. Njegovo izvajanje se podaljša v leto 2022. V sklopu projekta je predvidena izgradnja
6.366 m primarnega kanalizacijskega omrežja in izgradnja 4 črpališč. Z investicijo se bo
zagotovilo ustrezno odvajanje odpadnih komunalnih voda na območju zgornje bohinjske doline,
Studor, Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka ter kasneje Koprivnik in Goreljek. S
spremembo projekta se bo uskladila izhodiščna vrednost projekta. Nova veljavna vrednost
projekta znaša 786.728,46 EUR. V letu 2021 je znašala realizacija 174.728,46 EUR, v letu 2022
pa novo planirana sredstva znašajo 612.000,00 EUR, in sicer znašajo proračunska sredstva
225.093,60 EUR in sredstva občine Bohinj 386.906,40 EUR.
Projekt 2550-21-0082 »Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš« se izvaja v
občini Bohinj in predvideva podaljšanje izvajanje projekta v leto 2022. Območje, ki predstavlja
ključno povezavo znotraj TNP na območju Pokljuke, je v slabem stanju. Številne povezovalne
ceste med vasmi Koprivnik, Gorjuše in Goreljek potrebne temeljite obnove. S projektom se bo
izboljšala cestna infrastruktura in javna razsvetljava. S spremembo projekta »Investicije v ceste
na območju Koprivnik in Gorjuš« se bo uskladila izhodiščna vrednost projekta. Nova veljavna
vrednost projekta znaša 662.470,25 EUR. V letu 2021 je znašala realizacija 260.000,00 EUR, v
letu 2022 pa so planirana proračunska sredstva v višini 402.470,25 EUR.
Projekt 2550-21-0095 »Vodovod Krn« predvideva podaljšanje izvajanja projekta do leta 2025.
Projekt predstavlja nadaljevanje gradnje vodovoda Krn, ki bo omogočala ustrezno oskrbo s
pitno vodo prebivalcem naselja Krn, obiskovalcem območja v TNP-ju, planinski koči pri Planini
Kuhinja v TNP-ju ter podkrnskih planinam v občini Kobarid, ki se vse nahajajo v TNP-ju. Z
realizacijo načrtovane investicije bo naselje Krn, planinska koča pri Planini Kuhinja in podkrnske
6

planine pridobile primarno vodovodno omrežje, ki bo predstavljalo podlago za izvedbo
sekundarnega in tercialnega vodovodnega omrežja. S spremembo projekta se bo uskladila
izhodiščna vrednost projekta. Nova veljavna vrednost projekta znaša 1.405.204,93 EUR.
Viri financiranja za navedene projekte so zagotovljeni v okviru proračuna NPU, na PP
200028 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP, evidenčnega projekta št. 2550-200004 – Podpora lokalnim projektom v TNP.
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