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ZADEVA: Uvrstitev novega projekta – 2130-22-3004 ''Turistična brv v Mestni občini Celje'' -  v 
veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2022 - 2025 – predlog za obravnavo
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 -  ZDUPSOP) je Vlada Republike Slovenije na …. 
seji dne … sprejela naslednji sklep:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 se, v skladu s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov 
projekt in sicer:

2130-22-3004, Turistična brv v Mestni občini Celje.

                                                                                              mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                        vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
– Ministrstvo za finance,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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:
Aljaž Žumer, vodja Sektorja za izvajanje nacionalnih in EU programov na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, dr. Robert Drobnič, vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za regionalni razvoj 
na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, minister na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.
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:
Na podlagi vloge mestne občine Celje, se občini zagotovi sredstva za sofinanciranje investicije
''Turistična brv v Mestni občini Celje''. Sredstva za sofinanciranje v vrednosti do največ 
1.500.000,00.EUR so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski 
postavki 953610 – Sofinanciranje investicijskih projektov občin v vrednosti 1.350.000,00 EUR za leto 
2023 ter  proračunske postavke 117110 – Infrastruktura na območjih kjer žive Romske etnične 
skupnosti v vrednosti 150.000,00 EUR v letu 2023.

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 DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA

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:

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 
gospodarski razvoj
in tehnologijo

2130-22-3004, 
Turistična brv v 
Mestni občini Celje

953610 –
Sofinanciranje 
investicijskih 
projektov 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

2130-16-0002,
Sofinanciranje 
investicijskih projektov 
občini

953610 –
Sofinanciranje
investicijskih 
projektov občin

          0,00
EUR 1.350.000,00 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj  
in tehnologijo

2130-16-0001, 
Infrastruktura občin z 
romsko etnično 
skupnostjo

117110 –
Infrastruktura na 
območjih kjer žive 
Romske etnične 
skupnosti

0,00 EUR 150.000,00 EUR

SKUPAJ 0,00  EUR 1.500.000,00 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:
/

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:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (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, 10/14, 164/20, 35/21 in 51/21) javnost ni 
bila povabljena k sodelovanju.

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
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PRILOGA 1 - Obrazložitev: 

Uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov na podlagi vloge Mestne 
občine Celje

Skladno s prvim odstavkom 21. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 
57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 
207/21 in 44/22–ZVO-2) se v državnem proračunu zagotavljajo dodatna sredstva za 
sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za 
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte 
razvojnih programov občinskih proračunov. Del sredstev se za vsako proračunsko leto v 
skladu s drugim odstavkom 21. člena ZFO-1 zagotovi za sofinanciranje investicij, ki jih 
predlagajo ministrstva, vsako na svojem področju dela.

Mestna občina Celje je 26. 11. 2021 poslala vlogo za financiranje investicije »Turistična brv v 
Mestni občini Celje«.

Namen projekta je razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v 
turističnih destinacijah, dvig kakovosti in konkurenčnosti destinacije, višja kakovost doživetja 
turistov ter dvig dodane vrednosti v turizmu.
Glavni cilj projekta je izgradnja javne turistične infrastrukture, ki pomembno prispeva k 
prepoznavnosti območja in ponuja turistom posebno in edinstveno doživetje.
Izvedba operacije bo prispevala k hitrejšemu razvoju turizma, ustvarjanju nove dodane 
vrednosti v turizmu in ustvarjanju delovnih mest, kar bo vplivalo na krepitev konkurenčnosti 
okolja tako na regionalni, kot tudi na nacionalni ravni.

Projekt je skladen s Programom izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 2015-2020 z dne 20. 12. 2021 (št. Sklepa 3030-4/2016/17).

Splošni cilji investicije so:
- prispevati k dvigu konkurenčnosti turističnega gospodarstva v občini in regiji;
- razširitev turistične ponudbe z javno turistično infrastrukturo;
- izboljšanje pogojev za razvoj turistične ustvarjalnosti v podporo razvoja turizma in 

razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti;
- večja in kakovostnejša vključitev javne turistične infrastrukture v gospodarsko –

turistično rabo, večja podpora lokalnemu in regionalnemu razvoju (mreženje);
- krepitev zaposlovanja neposredno v turizmu in posredno v storitvenih dejavnostih, ob 

tem pa okrepiti dostopnost in prepoznavnost turistične ponudbe javnosti v Sloveniji in 
širše;

- povečanje obsega turistične dejavnosti, kar prinaša ugoden vpliv na nadaljnji razvoj 
turističnih destinacij in regij;

- povečati turistično privlačnost in število gostov destinacije
- zagotoviti nov trajen vir za financiranje aktivnosti, povezanih s turizmom

Specifični cilji projekta:
- število novih objektov turizma: 1;
- pričakovano število turistov v občini eno leto po izvedbi: 37.200.

Projekt je naveden v priloženi tabeli:
- Excel datoteka: NRP Turistična brv v Mestni občini Celje.



PRILOGA 2 – Tabela projekta

Nosilec projekta Naziv projekta Viri Vrednost projekta
Začetek 

financiranja

Konec 

financiranja 
pred 2022 2022 2023 2024 2025

Mestna občina

Celje

Turistična brv v Mestni 

občini Celje
SKUPAJ 4.602.975,31 14.10.2019 31.12.2024 104.022,08 201.941,72 3.765.745,09 531.266,42 0,00

2130-22-3004 Državni proračun Skupaj 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

PP 953610 – Sofinanciranje 

investicijskih projektov 

občin

1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00

-

PP 117110 – Infrastruktura 

na območjih kjer žive 

Romske etnične skupnosti

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Ostali viri Skupaj 3.102.975,31 104.022,08 201.941,72 2.265.745,09 531.266,42 0,00

Mestna občina Celje 3.102.975,31 104.022,08 201.941,72 2.265.745,09 531.266,42 0,00

Drugo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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