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Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 38. seji 17. 3. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika Francija Rokavca glede
financiranja gradenj in urejanja kategoriziranih državnih kolesarskih povezav ter na
podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Francija
Rokavca in Vladi Republike Slovenije ter Ministrstvu za infrastrukturo predlaga, da
pobudo proučita in nanjo odgovorita.
Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca se glasi:
Republika Slovenija naj vzpostavi enoten sistem financiranja gradenj in
urejanja kategoriziranih državnih kolesarskih povezav.
Obrazložitev:
Zagotovo je gradnja kolesarskih povezav v Republiki Sloveniji izjemnega pomena
za razvoj turizma, spodbujanja trajnostne mobilnosti, rekreacije, športa in
promocije Slovenije kot zelene dežele, zato se v zadnjih letih na tem področju, še
zlasti v občinah, izvajajo pospešene aktivnosti. Republika Slovenija je pred leti
kategorizirala državne kolesarske povezave. Pri tem je način financiranja gradnje
in urejanja kolesarskih povezav zelo različen in odvisen od pristojnosti: izgradnja
ob državni cestni infrastrukturi je v pristojnosti države, v naseljih pa večinoma v
pristojnosti občin. Ker je ureditev veliko kolesarskih povezav, ki potekajo po
lokalnih cestah, prepuščena financiranju občin, se predlaga, da se pristopi k
enotnim merilom, ki bodo omogočila, da bodo tudi območja, kjer so državne
kolesarske povezave, še zlasti D.2 kategorizacije na lokalnih cestah, tudi
upravičene do sofinanciranja iz državnega proračuna.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije ter
Ministrstvu za infrastrukturo, da pobudo proučita in v skladu s četrtim odstavkom
98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10,
6/14, 26/15 in 55/20) nanjo v roku 30 dni odgovorita.

