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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov 2018 – 2021- predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18-ZJF -H) je Vlada Republike Slovenije na …. redni 
seji dne ... ... 2018 pod točko … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 se skladno s prilogo uvrsti nov projekt:
- 2555-18-0004 Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne reke Mure in 

izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti, goMURra

Priloga:
Obrazec 3

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
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:
- Tomaž Prohinar, direktor Direkcije RS za vode
- mag. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami
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:
Projekt »goMURra« je rezultat dolgoletnega sodelovanja uradnih institucij v Sloveniji in Avstriji na 



področju upravljanja voda v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro. Namen projekta je 
preprečevanje tveganj in zmanjšanje poplavne ogroženosti ter izboljšanje stanja površinskih in 
podzemnih voda. Prav tako je namen projekta vzpodbujanje trajnostnega razvoja in izboljšanje 
kakovosti bivalnega okolja na območju mejne Mure.

Ključni cilji projekta so izvedba gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Gornje 
Radgone in Bad Radkersburga, priprava čezmejnega načrta za usklajeno trajnostno upravljanje –
“Mejna Mura 2030” in priprava načrta zaščite in reševanja v primeru poplav mejne Mure. Doseganje 
ciljev in namena projekta je možno samo ob upoštevanju celotnega porečja, ki se v dotičnem 
primeru razteza čez Slovenijo in Avstrijo. Ukrepe je potrebno bilateralno uskladiti, saj je le na tak 
način možno doseganje tako kratkoročnih kot dolgoročnih ciljev upravljanja voda ob mejni Muri. 

Pri izvedbi projekta bo vključenih sedem partnerjev:
Vodilni partner: 
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
Projektni partnerji iz Slovenije: 
2. Agencija Republike Slovenije za okolje
3. Občina Gornja Radgona
Projektni partnerji iz Avstrije:
4. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, Ressourcen und 
Nachhaltigkeit
5. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung Katastrophenschutz und 
Landesverteidigung
6. Stadtgemeinde Bad Radkersburg
7. Wasserverband Wasserversorgung Radkersburg

Skupna vrednost projekta »goMURra« je 2.849.699,62 EUR (85% ESRR in 15% lastna udeležba):
- Slovenski projektni partnerji bodo projekt sofinancirali v obsegu 1.424.988 EUR. Direkcija RS za 
vode načrtuje 1.287.543,55 EUR in Agencija RS za okolje 118.444,87 EUR sredstev. Znotraj tega 
znaša delež sofinanciranja državnega proračuna (lastna udeležba v deležu 15%), za obdobje od 
junija 2018 do konca projekta v maju 2021, za Direkcijo RS za vode 193.131,53 EUR in za Agencijo 
RS za okolje 17.766,74 EUR, kar skupaj znaša 210.898,27 EUR. Oba proračunska uporabnika 
bosta potrebne pravice porabe oz. plan zagotovila v okviru svojih finančnih načrtov. Občina Gornja 
Radgona bo prispevala 19.000 EUR.
- Avstrijski partnerji bodo projekt sofinancirali v obsegu 1.424.711 EUR. 

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 ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

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 aktivnosti na DRSV so v letu 2018 zagotovljena s prerazporeditvijo v višini 
303.084,94 EUR iz proračunske postavke 160307 – Teritorialno sodelovanje 14-20 EU in iz 
proračunske postavke 160308- Teritorialno sodelovanje 14-20 – slovenska udeležba v višini 
53.485,57 EUR; sredstva za financiranje aktivnosti so v letu 2019 zagotovljena s prerazporeditvijo v 
višini 618.825,20 EUR iz proračunske postavke 160307 – Teritorialno sodelovanje 14-20 EU in iz 
proračunske postavke 160308- Teritorialno sodelovanje 14-20 – slovenska udeležba v višini 
109.204,45 EUR.
Sredstva za financiranje aktivnosti ARSO so v letu 2018 zagotovljena s prerazporeditvijo v višini 
6.317,58 EUR iz proračunske postavke 170205- EU 14-20 Teritorialno sodelovanje DriDanube-EU  
in iz proračunske postavke 170206- EU 14-20 Teritorialno sodelovanje DriDanube- slov. udeležba v 
višini 1.114,87 EUR; v letu 2019 so sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo v višini 41.998,51 EUR 
iz proračunske postavke 170205- EU 14-20 Teritorialno sodelovanje DriDanube-EU in iz 
proračunske postavke 170206- EU 14-20 Teritorialno sodelovanje DriDanube- slov. udeležba v 
višini 7.411,51 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



2555 Direkcija RS za 
vode 2555-18-0004 – goMURra

180109-
Teritorialno 

sodelovanje- 14-
20- goMURra -

EU

2555 Direkcija RS za 
vode 2555-18-0004 – goMURra

180110 –
Teritorialno 

sodelovanje 14 –
20- goMURra –

slovenska
udeležba

2551 Agencija RS za 
okolje 2555-18-0004 – goMURra 

180119 –
Teritorialno 

sodelovanje 14-
20-goMURra-

EU

2551 Agencija RS za 
okolje 2555-18-0004 – goMURra

180120 –
Teritorialno 

sodelovanje 14-
20-goMURra-

slovenska 
udeležba

SKUPAJ

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 

2555 Direkcija RS za 
vode

2555-18-0001 – EU centr. 
Programi in teritorialno 

sodelovanje

160307–
Teritorialno 

sodelovanje 14 –
20 - EU

303.084,94
EUR 

618.825,20 EUR

2555 Direkcija RS za 
vode

2555-18-0001 – EU centr. 
Programi in teritorialno 

sodelovanje

160308 –
Teritorialno 

sodelovanje 14 –
20 – slovenska 

udeležba

53.485,57 EUR 109.204,45 EUR

2551 Agencija RS za 
okolje

2551-18-0001 –EU cent. 
Programi in teritorialno 

sodelovanje

170205- EU 14-
20 Teritorialno 
sodelovanje 

DriDanube-EU 

6.317,58 EUR 41.998,51 EUR

2551 Agencija RS za 
okolje

2551-18-0001 –EU cent. 
Programi in teritorialno 

sodelovanje

170206- EU 14-
20 Teritorialno 
sodelovanje 

DriDanube-slov. 
udeležba 

1.114,87 EUR 7.411,51 EUR

SKUPAJ
364.002,96

EUR
777.439,67 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 
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

                                                       IRENA MAJCEN
                                                          MINISTRICA

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Izpis obrazca 3 iz MFERAC



PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV

Program sodelovanja INTERREG Slovenija – Avstrija je skupni program dveh članic evropske 
skupnosti, Slovenije in Avstrije. Geografsko je mejna reka Mura mejna črta ter naravna meja, ki 
obenem čezmejno povezuje ljudi in prostor z obeh strani reke ter tako zahteva skupno 
strokovno upravljanje. Reka s poplavljanjem določa pogoje za razvoj obvodnega prostora. Ker 
se izvedba ukrepov z ene strani odraža tudi na drugi strani reke, je prekomejno sodelovanje 
neizogibno. Leta 1954 je bil v ta namen sklenjen meddržavni sporazum o reševanju 
vodnogospodarskih vprašanj na mejni Muri, ki je bil leta 1992 obnovljen med Republiko Avstrijo 
in Republiko Slovenijo.
V okviru projekta bodo s strani slovenskih partnerjev (DRSV in ARSO), v sodelovanju z 
avstrijskimi partnerji, izvedene tri ključne aktivnosti: 
1. Izvedba gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Gornje Radgone -
rekonstrukcija visokovodnega zidu in postavitev stalne razstave o reki Muri,
2. Priprava čezmejnega načrta za usklajeno trajnostno upravljanje – “Mejna Mura 2030”, ki 
obsega izdelavo digitalnega modela rečnega korita, oceno stanja hidromorfoloških elementov 
kakovosti, pripravo predloga ukrepov za izboljšanje hidromorfološkega stanja in pripravo načrta 
upravljanja stranskih rokavov in mlinskih kanalov,
3. Priprava bilateralno usklajenega načrta zaščite in reševanja v primeru poplav mejne Mure.
Pri izvedbi ukrepov in pripravi načrtov bo upoštevana zakonodaja s področja upravljanja voda, 
med njimi predvsem Zakon o vodah (ZV-1), Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike in Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o 
oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti. Projekt oz. ukrepi, ki bodo realizirani sledijo Načrtu 
zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2017-2021 in Načrtu upravljanja voda na 
vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021. Projekt je prav tako skladen s Strategijo EU 
za alpsko makroregijo (EUSALP) oz. ukrepom 6 in ukrepom 8. Cilji projekta so v skladu z 
nalogami Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro. 

Skupna vrednost projekta »goMURra« je 2.849.699,62 EUR (85% ESRR in 15% lastna 
udeležba):
- Slovenski projektni partnerji bodo projekt sofinancirali v obsegu 1.424.988 EUR. Direkcija RS 
za vode načrtuje 1.287.543,55 EUR in Agencija RS za okolje 118.444,87 EUR sredstev. Občina 
Gornja Radgona bo prispevala 19.000 EUR.
- Avstrijski partnerji bodo projekt sofinancirali v obsegu 1.424.711 EUR. 

Projekt se bo izvajal v obdobju med 2018 in 2021.
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