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21. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 18. 6. 2020 – Vlada RS je na svoji 21. redni seji, na podlagi Interventnega 
zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po 
epidemiji COVID–19, določila seznam pomembnih investicij (interventni zakon), ki 
se bo lahko še dopolnjeval. Vlada RS je izdala Odlok o spremembi Odloka o 
odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na 
mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 
Republike Slovenije ter se seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah 
Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah, ki jo je  
pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vlada RS je odločila tudi, da ukrepi iz 
odloka o zbiranju ljudi na javnih krajih in mestih še naprej ostajajo v veljavi. Vlada 
RS je dopolnila sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna, s katerim ureja 
prerazporejanje pravic porabe na področju kohezijske politike ter Sklep o 
imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Prav tako je Vlada RS sprejela 
Uredbo spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, Sklep o 
prenosu delov državnih cest med občinske ceste in Sklep o ugotovitvi prenehanja 
razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na 
javnofinančnem področju (ZIUJP). Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju 
negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta zmanjševanja poplavne 
ogroženosti 2017-2021 za obdobje 2017-2019. Vlada RS pa je odgovorila tudi na 
poslanska vprašanja, med njimi tudi na vprašanje v zvezi s kolesarskimi potmi. 
 
187 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji  
Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije, 
Interventni zakon pa daje osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale.  
 
Namen določitve Pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni 
obravnavi posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, za katere verjamemo, da 
bodo omilile gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija. Z zagonom investicij se bo 
povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih 
panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina, itd.  Interventni 
zakon ustanavlja koordinacijsko skupino, ki bo skrbela predvsem za časovno koordinirano 
izvajanje postopkov potrebnih za izvedbo pomembnih investicij. Koordinacijska skupina 
bo odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih investicij, kar bo 
pomenilo učinkovito delovanje.  
 
Kriteriji za določitev pomembnih investicij  
Vsi resorji so bili pozvani k posredovanju morebitnih predlogov za uvrstitev na seznam 
Pomembnih investicij. Ministrstvo za okolje in prostor pa je bilo pristojno za uskladitev 
tega seznama med resorji.  
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Pomembne investicije  so  razdeljene po statističnih regijah in na vsebine iz področij 
okolja, energetike, prometa in regionalnega razvoja.  
 
S področja okolja je 22 pomembnih investicij, s področja energetike 19, s področja 
prometa 70 in s področja regionalnega razvoja 76.  
 
Projekti iz področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na gradnjo 
stanovanjskih sosesk, zdravstvenih domov, izobraževalnih ustanov in podobno.  
 
V seznam so vključeni vsi predlogi, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 milijonov evrov in 
imajo predviden začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021 ter vse predlagane investicije 
nad vrednostjo 25 milijonov evrov, ki imajo predviden začetek izvedbe poleti 2021. 
 
Seznam pomembnih investicij je na voljo TU. 
 
Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih 
točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
Z odlokom, ki začne veljati 19. junija 2020, se določajo ukrepi na zunanji meji in na 
kontrolnih točkah notranjih meja Slovenije ob vstopu v Slovenijo. 
 
Spremenjene izjeme pri vstopu v Slovenijo (10. člen) 
Oseba, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državi, ki ni na 
seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav, ali prihaja iz teh 
držav, lahko v Slovenijo vstopi brez karantene, če sodi v eno izmed izjem v 10. členu 
odloka. 
 
Glede na predlog in strokovno oceno Nacionalnega inštituta za javno zdravje se črtata dve 
izjemi, in sicer:  

• točka 13 (izjema za bližnjega sorodnika državljana Slovenije ali tujca s stalnim 
bivališčem v Sloveniji oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali 
začasno bivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja) 
in  

• točka 14 (izjema za osebo, ki ima v Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali 
registrirano zračno ali vodno plovilo skupaj z ožjimi družinskimi člani). 

 
Število vstopov v Slovenijo brez karantene je bilo namreč previsoko. Poleg tega zadnji 
ugotovljeni primeri širjenja okužb izhajajo iz okužb posameznikov, ki so se vračali v 
Slovenijo, pri tem pa jim karantena ni bila odrejena. Z epidemiološkega vidika to 
predstavlja potencialno preobremenitev zdravstvenega sistema. 
 
Prav tako se preoblikujeta točka 4, pri čemer mora oseba, ki izvaja prevoz blaga Slovenijo 
zapustiti v 12 urah po vstopu, in točka 5, ki po novem krajša čas tranzita prek Slovenije na 
12 ur (doslej 24 ur).  

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/06-2020/20_06_2020_Pomembne-investicije.pdf
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Dodatno se spremeni 1. točka 10. člena in doda točka 1.a (čezmejni delovni in tedenski 
migranti, za katere ob vstopu ne bo odrejena karantena): 

• točka 1: »čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni 
od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima 
dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni 
delovni migrant«; 

• točka 1a: »čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v 
eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar 
ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot 
tedenski delovni migrant«. 

 
Nekatere osebe, ki bodo lahko v Slovenijo izjemoma vstopale brez omejitev in karantene 
(točke 1a, 7, 8, 9, 10, 11 in 14 v 10. členu, to so na primer čezmejni tedenski delovni 
migranti, osebe, ki zagotavljajo storitve z dokazilom pristojnega ministrstva, osebe z 
načrtovanim zdravniškim pregledom, osebe, vključene v vzgojno-izobraževalni program, 
osebe, ki se udeležujejo pogreba bližnjega sorodnika, dvolastniki ali najemniki zemljišč 
itd.) bodo morale ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-
CoV-1 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni in je bil opravljen v državi članici Evropske 
unije ali državi članici schengenskega območja. 
 
Vstop brez omejitev 
Še naprej bodo lahko brez omejitev in karantene v Slovenijo vstopali državljani Slovenije 
ali tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic 
Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja. 
 
Ocen epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, 
Balkana ter italijanskih regijah, ki jo je  pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Seznam epidemiološko varnih držav  
Vlada RS je odločila, da se na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih 
enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov 
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in 
na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije z 19. junijem 2020 uvrstijo 
naslednje države:  

• Danska,  

• Francija,  

• Irska,  

• Luksemburg,  

• Malta in  

• Španija. 
 
Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih 
držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene. S 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

seznama epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav pa se z 19. junijem 
2020 črta Bolgarija. 
 
Seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko 
Vlada RS je zaradi resnega poslabšanja epidemiološke situacije odločila, da se z 19. 
junijem 2020 na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko uvrstijo:  

• Srbija,  

• Bosna in Hercegovina in 

• Kosovo. 
 
Tako bo osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v teh 
državah, odredi 14-dnevna karantena. 
 
Izjeme veljajo le za:  

• osebe v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže 
z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini 
(potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z 
zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po 
vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-
19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, 
ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta 
oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in 
negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh 
dni (2. točka 10. člena); 

• osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza 
in to ob prehodu meje izkazujejo s »Spričevalom za delavce v sektorju 
mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih 
pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in 
zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev ali z drugo ustrezno listino, iz 
katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec (3. točka 10. člena); 

• osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter 
za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu (4. 
točka 10. člena); 

• osebe, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po 
vstopu (5. točka 10. člena); 

• osebe z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena) in  

• osebe, ki zagotavljajo storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in 
bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje 
družbene ali gospodarske škode (7. točka 10. člena). Dodatno za izjeme iz te točke 
velja, da morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost 
SARS-CoV-1 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni in je bil opravljen v državah 
članicah Evropske unije ali schengenskega območja.  

 
Seznam epidemiološko varnih držav z 19. junijem 2020 (objavljen na spletni strani NIJZ) 
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1. Hrvaška 
2. Madžarska 
3. Avstrija 
4. Ciper 
5. Češka  
6. Estonija 
7. Finska 
8. Nemčija 
9. Grčija 
10. Islandija 
11. Latvija 
12. Litva 
13. Lihtenštajn 
14. Norveška 
15. Slovaška 
16. Švica 
17. Italija 
18. Črna gora 
19. Danska  
20. Francija   
21. Irska 
22. Luksemburg 
23. Malta 
24. Španija 
 
Seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko 
1. Katar 
2. Bahrajn 
3. Čile 
4. Kuvajt 
5. Peru 
6. Armenija 
7. Džibuti 
8. Oman 
9. Brazilija 
10. Panama 
11. Belorusija 
12. Andora 
13. Singapur 
14. Švedska 
15. Maldivi 
16. Sao Tome in Principe 
17. Združeni arabski emirati 
18. Združene države Amerike 
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19. Saudova Arabija 
20. Rusija  
21. Moldavija  
22. Gibraltar  
23. Bolivija  
24. Portoriko  
25. Gabon 
26. Kajmanski otoki  
27. Dominikanska republika 
28. Republika Južna Afrika 
29. Iran 
30. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
31. Severna Makedonija 
32. Bosna in Hercegovina 
33. Srbija 
34. Kosovo 
 
Ukrepi iz odloka o zbiranju še naprej ostajajo v veljavi 
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje 
epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev iz 
Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki 
Sloveniji. Odločila je, da se omejitve uporabljajo še naprej. 
 
Vlada vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa jih spremeni 
oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. 
 
Dopolnitev sklepa o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna  
Vlada je 13. marca 2020 s sklepom začasno zadržala izvrševanje državnega proračuna in 
s tem ustavila tudi prerazporejanje pravic porabe (razen razporeditev s postavke splošna 
proračunska rezervacija). 14. maja 2020 je vlada omenjeni sklep spremenila in določila, da 
lahko prerazporejanje pravic porabe izvaja le vlada. S tem je vlada zagotovila, da se 
sredstva državnega proračuna porabljajo omejeno in za namene, ki so nujni za delovanje 
države.  
 
Zaradi administrativne razbremenitve pri izvajanju omenjenega sklepa na področju 
evropske kohezijske politike, je vlada danes omenjeni sklep dopolnila in s tem omogočila, 
da proračunski uporabniki in organ upravljanja tekoče izvajajo prerazporejanje pravic 
porabe kohezijskih sredstev v sprejetem proračunu države, v skladu z Zakonom o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.  
 
Pomembno je, da se projekti kohezijske politike izvajajo in izvršujejo čim bolj tekoče, da se 
ohranja investicijski cikel ter, da se omogočajo pogoji za 100 % koriščenje sredstev do 
konca programskega obdobja. 
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Sklep o imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
V Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020 je bilo na osnovi Uredbe o ustanovitvi Odbora za spremljanje 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
(Ur. l. RS 61/20 z dne 30. 4. 2020) in poslanih predlogov posameznih vključenih institucij 
imenovanih 14 predstavnikov ministrstev, služb in uradov ter 14 predstavnikov s področja 
gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij s področja okolja in področja 
enakosti, lokalnih skupnosti, urbanega razvoja in svetov regij ter predstavnik invalidskih 
organizacij. Vsako ministrstvo/institucija ima enega predstavnika in en glas. Na takšen 
način bo omogočena večja operativnost delovanja Odbora za spremljanje Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 tudi po 
prenehanju ukrepov COVID-19. 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest 
Kategorizacija državnih cest opredeljuje kategorijo posamezne državne ceste, s katero je 
določen namen ceste z vidika prometnega povezovanja v določenem prostoru oziroma 
povezovalna vloga ceste ter njene tehnične in druge lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in 
za okolje čim manj obremenjujoče odvijanje prometa.  
 
Vsebinske spremembe, ki se kažejo v spremembi kategorije posamezne državne ceste in 
podatkov o njeni dolžini, so posledica izvajanja programa posodobitve državnega 
cestnega omrežja oziroma dokončanja posameznih projektov. To so: severna obvozna 
cesta – prestavitev regionalne ceste R3 634 Gorje–Bled na odseku 1094 zunaj urbanega 
jedra Bleda, južna obvozna cesta Murske Sobote – prestavitev regionalne ceste R3-740 
Gaj–Murska Sobota zunaj urbanega jedra Murske Sobote, polni AC priključek na AC A2 
Šmarje - Sap, deviacija Ajdovščina na cesti R3-609 Ajdovščina–Predmeja, vključno z 
novim krožiščem na Goriški in Lokavški cesti. Poleg omenjenega sprememba določa tudi 
ukinitev dela državnih cest (R2-437 Šentilj–Pesnica) na mejnem prehodu Šentilj ter prenos 
dela državne ceste R3-731 Braslovče–Male Braslovče med občinske ceste.  
 
Za začetek uporabe uredbe je predlagan 1. julij 2020. Zamik uporabe uredbe je pogojen s 
sočasnim sprejetjem sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje 
glede na to, da določeni deli lokalnih cest prehajajo med državne ceste in jih je treba s 
spremembo odlokov izvzeti iz kategorije občinskih cest.  
 
Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste 
Na podlagi izvedenih projektov in predhodne medsebojne uskladitve glede spremenjenega 
pomena in vloge javne ceste v prostoru se med občinske ceste prenašajo nadomeščeni 
deli državnih cest v Občini Ajdovščina, Občini Bled, Občini Braslovče in Mestni občini 
Murska Sobota. Skupna dolžina državnih cest, ki se prenašajo med občinske ceste, znaša 
6,230 km. 
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Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o 
interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) 
 Z ZIUJP so bili zaradi posledic epidemije določeni ukrepi v zvezi s postopki pobiranja 
davkov in ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih 
bilanc, zaključnih računov in letnih poročil. Veljavnost omenjenih ukrepov je bila določena 
do prenehanja razlogov zanje, kar mora s sklepom ugotoviti vlada.  
 
Vlada je 14. maja 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o preklicu 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki se uporablja od 31. maja 2020. Izhajajoč iz 
sprejetega odloka je vlada sprejela sklep, s katerim ugotavlja, da so prenehali razlogi za 
veljavnost naslednjih ukrepov iz ZIUJP:  

• odlog in obročno plačilo za akontacije davka in davčni odtegljaj (7. člen); 

• odstop od obveznosti plačila obresti za čas obročnega plačila oziroma odloga 
plačila davčnih obveznosti (8. člen); 

• določitev pooblastila ministru, za določitev politike izvajanja davčne izvršbe v času 
veljavnosti tega zakona (10. člen). 

 
Nekateri ukrepi iz ZIUJP, glede katerih je bila določena časovna veljavnost, so prenehali s 
preklicem epidemije. Z namenom omilitve posledic epidemije še dva meseca po razglasitvi 
konca epidemije (do 14. julija 2020) velja ukrep iz 5. člena zakona, to je zahteva za 
spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od 
dohodkov pravnih oseb.  
 
Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta 
zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 za obdobje 2017-2019 
Z Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 je določeno, da Ministrstvo za 
okolje in prostor (v sodelovanju z ostalimi organi in institucijami v Sloveniji, ki sodelujejo pri 
izvajanju načrta) vsaki dve leti Vladi RS poroča o izvajanju negradbenih in gradbenih 
protipoplavnih ukrepov. Izvajanje protipoplavnih ukrepov v Sloveniji koordinira Ministrstvo 
za okolje in prostor, izvajajo pa jih predvsem Direkcija RS za vode, Agencija RS za okolje 
in Uprava RS za zaščito in reševanje.  
 
V Poročilu je opisano izvajanje negradbenih (npr. napovedovanje poplav, omejevanje in 
preprečevanje gradenj na poplavnih območjih, ozaveščanje in izobraževanje poplavno 
ogroženih subjektov, itd.) in gradbenih (npr. gradnja visokovodnih nasipov in 
zadrževalnikov) protipoplavnih ukrepov v Republiki Sloveniji. Ukrepi so osredotočeni na 17 
poplavno najbolj ogroženih porečij v Sloveniji (npr. porečje Vipave, Savinje, Gradaščice z 
Ljubljanico, Selške Sore, porečij obmejnih rek) na katerih se nahaja 61 območij 
pomembnega vpliva poplav. Prav tako pa so podrobneje opisani tudi razni mednarodni 
protipoplavni projekti (npr. FRSICO1, VISFRIM, goMURra, itd.), ki poleg ostalih 
negradbenih protipoplavnih ukrepov vključujejo tudi gradbene protipoplavne investicije na 
mejnih rekah.   
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V Poročilu Vlada RS tudi ugotavlja, da se je z ustanovitvijo Direkcije RS za vode (kot 
organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor) stanje pri izvajanju protipoplavnih 
ukrepov v Sloveniji izboljšalo. Predvsem se je izboljšalo stanje pri izvajanju ti. negradbenih 
protipoplavnih ukrepov, v prihodnje pa se pričakuje, da se bo stanje še izboljšalo, in sicer 
predvsem pri izvajanju gradbenih protipoplavnih ukrepov, kajti prav s temi se najbolj 
zmanjšuje obstoječa poplavna ogroženost.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s kolesarskimi potmi 
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije je 4. 5. 2020 na Vlado Republike Slovenije 
naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s kolesarskim potmi. Zanimala ga je višina 
proračunskih in evropskih sredstev za ureditev kolesarskih poti, kakšni so standardi 
projektiranje, kakšni so učinki projekta »Sharrow« in še nekaj informacij v zvezi s krajo 
koles v Sloveniji. 
 
Skupno je do leta 2023 predvideno sofinanciranje kolesarske infrastrukture v višini 164,6 
MIO EUR, od tega 132,3 MIO EUR evropskih sredstev in 32,3 MIO EUR prispevka 
državnega proračuna (lastne udeležbe). Občine lahko, poleg že navedenega, na področju 
kolesarske infrastrukture kandidirajo tudi za sredstva na razpisih EKO sklada, ki za 
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti, kjer je 
vir financiranja Sklad za podnebne spremembe. Tako je bilo v letih 2018 in 2019 za 
kolesarsko infrastrukturo namenjenih 0,8 mio EUR sredstev, v letu 2020 pa je predvidenih 
do 9 mio EUR. 
 
Vlada meni, da je potrebno stremeti k vodenju kolesarskih površin brez sprememb nivoja v 
smeri prednostne smeri oz. vsaj zagotovitvi kolesarjem klančine z udobnejšimi nakloni kot 
so zahtevani po predpisih za pešce in invalidske vozičke. Stališče MZI je, da so nakloni 
pod 5% dovolj udobni za kolesarja, če so tudi stiki različnih površin primerno izvedeni. V 
praksi se namreč dogaja, da povsod zaradi pomanjkanja prostora in obstoječih priključkov 
nivojskega vodenja kolesarjev ni možno izvesti.  Pravilnik o projektiranju kolesarskih 
površin omogoča vodenje kolesarske steze preko maloprometnih in dostopnih cest ter 
cestnih priključkov, ki za kolesarja ohranjata enak nivo, nikjer pa izrecno ne predpisuje 
maksimalnega vzdolžnega naklona klančin na kolesarskih površinah.    
 
Režim vodenja kolesarja z oznako »sharrow« je primeren za maloprometne ceste z 
nizkimi hitrostmi motoriziranega prometa, zato je večinoma vzpostavljen na lokalnih cestah 
znotraj naselij, ki jih upravljajo lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti so dolžne v bazo 
cestnih podatkov sporočati le kategorizacijo cest v njihovi pristojnosti, podatkov o 
prometnih signalizaciji pa ne, zato na državni ravni ni podatkov o številu občin, v katerih je 
»sharrow« že prisoten. V bazi cestnih podatkov so vnesene le talne označbe »sharrow« 
na državnih cestah, ki jih je 363 v 14 občinah.  
 
Število kaznivih dejanj v Sloveniji in tudi v mestu Ljubljana je v upadu. Ključna težava, s 
katero se Policija srečuje pri preiskovanju kaznivih dejanj tatvin koles je, da oškodovanci 
zelo pogosto nimajo podatkov o svojem kolesu oziroma ga ne poznajo. Največkrat ne 
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poznajo niti proizvajalca, niti modela, nimajo dokumentov kolesa in ne poznajo serijske 
številke okvirja. Oškodovanci imajo običajno shranjene račune in zapisane podatke le za 
svoja novejša, boljša in dražja kolesa. Zaradi pomanjkljivih podatkov se Policija sooča s 
težavo, ko za najdena kolesa ne more poiskati lastnika, posledično se taka kolesa prodajo 
na javnih licitacijah. Vsak lastnik kolesa lahko sam največ pripomore k temu, da bo 
njegova lastnina bolj varna. Policija izvaja in bo tudi v prihodnje izvajala naloge varovanja 
življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi. Storila bo vse potrebno, da bo preprečevala, 
odkrivala in preiskovala kazniva dejanja ter prekrške in v nadaljnje postopke pristojnim 
organom privajala storilce.  
 
 

* * * 
 
 
 


