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Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Aneks št. 5 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17),  
5.a člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04 in drugega odstavka 
37. 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 in 10/14) je Vlada Republike Slovenije na 
……….. ……….. seji dne ……………. sprejela naslednji

S K L E P:

1. Vlada Republike Slovenije sklene z Javnim podjetjem INFRA izvajanje investicijske 
dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, Aneks št. 5 k Pogodbi 
o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja Spodnje Save z dne 4. 7. 2005.

2. Vlada Republike Slovenije je za podpis aneksa iz prejšnje točke pooblastila Jureta Lebna, 
ministra za okolje in prostor.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
- Aneks št. 5 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 

območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save

Prejmejo:
1. Javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., tajnistvo@infra.si 
2. Ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si
3. Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si
4. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, gp.svz@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:

 Jure Leben, minister za okolje in prostor;
 Simon Zajc, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor;
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 Tomaž Prohinar, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode;
 Vesna Ugrinovski, v. d. generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije;
 Branko Kacjan, vodja Sektorja za investicije in ekonomsko upravljanje.

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 sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35500-2/2005/3 z dne 1. 7. 2005 sta Republika 
Slovenija, ki jo je zastopalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter javno podjetje INFRA d.o.o. dne 
4. 7. 2005 podpisali Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save (v nadaljevanju: pogodba), katere veljavnost je 
potekla 4. 7. 2015. K pogodbi so bili sklenjeni štirje aneksi za podaljšanje roka. Zadnji, četrti, je bil  
na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35500-5/2015/18 z dne 13. 12. 2017 podpisan dne 
19. 12. 2017, s katerim je bila veljavnost pogodbe podaljšana za eno leto tako, da veljavnost 
pogodbe izteče 31. 12. 2018. Zadnji odstavek točke 7.1 pogodbe določa, da se rok veljavnosti 
pogodbe podaljša za enako obdobje, v kolikor javno podjetje ne krši bistvenih sestavin pogodbe. Ker 
javno podjetje v času veljavnosti pogodbe pri izvajanju dejavnosti ni kršilo bistvenih sestavin 
pogodbe in ker javno podjetje aktivno izvaja obveznosti, ki so predmet gospodarske javne službe, se 
veljavnost pogodbe podaljša do 4. 7. 2025, v tem času je predvideno dokončanje še zadnje 
hidroelektrarne na tem odseku, to je HE Mokrice.
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 mala  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:

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
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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

Direkcija Republike 
Slovenije za vode

2511-11-0077
Financiranje 
gospodarske javne 
službe INFRA d.o.o.

160119
Vodnogospo-
darska javna 
služba

1.685.000,00 1.685.000,00

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 

SKUPAJ
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:
(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.
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9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

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

                                                       SIMON ZAJC
                                                 DRŽAVNI SEKRETAR

PRILOGE:
1. Obrazložitev
2. Aneks št. 5 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 

območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save
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O B R A Z L O Ž I T E V

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35500-2/2005/3 z dne 1. 7. 2005 sta Republika 
Slovenija, ki jo je zastopalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter javno podjetje INFRA d.o.o. dne 
4. 7. 2005 podpisali Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save (v nadaljevanju: pogodba), katere veljavnost 
je potekla 4. 7. 2015. Dne 3. 7. 2015 sta na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35500-
5/2015/3 z dne 3. 7. 2015 podpisali Aneks št. 1 k pogodbi, s katerim je bila veljavnost pogodbe 
podaljšana za eno leto (3. 7. 2016). Dne 24. 6. 2016 sta na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije št. 35500-5/2015/7 z dne 23. 6. 2015 podpisali Aneks št. 2 k pogodbi, s katerim je bila 
veljavnost pogodbe podaljšana za eno leto (3. 7. 2017). Z Aneksom št. 3 k pogodbi, ki je bil 
podpisan na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35500-5/2015/13 z dne 29. 6. 2017 je 
bila veljavnost pogodbe podaljšana do 31. 12. 2017. Z zadnjim četrtim aneksom, podpisanim na 
podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35500-5/2015/18 z dne 13. 12. 2017, pa je bila 
veljavnost pogodbe podaljšana do 31. 12. 2018.

Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 
potenciala Spodnje Save in Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save dejavnost gospodarske javne 
službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

 ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem 
razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save,

 obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju 
vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje 
Save,

 obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu 
pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save,

 izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save,

 vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
vodnega potenciala Spodnje Save.

Zadnji odstavek točke 7.1 pogodbe določa, da se rok veljavnosti pogodbe podaljša za enako 
obdobje, v kolikor javno podjetje ne krši bistvenih sestavin pogodbe. Omenjeno določilo je 
razumeti kot možnost podaljšanja koncesijske pogodbe za še največ obdobje, kot je določeno v 
prvem odstavku te točke. Predhodno se je koncesijska pogodba s štirimi aneksi že podaljšala, 
in sicer vsakokrat za eno leto. Razlog za kratkotrajno podaljšanje koncesijske pogodbe je bila 
negotovost glede gradnje zadnje v verigi hidroelektrarn na Spodnji Savi, to je HE Mokrice. S 
predmetnim Aneksom št. 5 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, se veljavnost koncesijske pogodbe 
podaljša do 4. 7. 2025, v tem času pa bodo predvidoma izpolnjene vse naloge, ki jih ima
koncesionar v skladu s predpisi ter koncesijsko pogodbo. Ministrstvo ugotavlja, da javno 
podjetje v času veljavnosti koncesijske pogodbe pri izvajanju dejavnosti ni kršilo bistvenih 
sestavin pogodbe in ker javno podjetje aktivno izvaja obveznosti, ki so predmet gospodarske 
javne službe, se veljavnost pogodbe podaljša do 4. 7. 2025 (to je deset let od dneva poteka 
veljavnosti pogodbe v skladu s prvim odstavkom točke 7.1 pogodbe). Tretji odstavek točke 7.1 
pogodbe namreč določa, da se veljavnost pogodbe po izteku njene veljavnosti (4. 7. 2015) 
lahko podaljša za enako obdobje (deset let). 

Ni odveč, da na koncu pojasnimo še, da bo v primeru morebitnega predčasnega dokončanja 
vseh nalog koncesionarja po predmetni koncesijski pogodbi in s tem povezano potrebo po 
odstopu od te koncesijske pogodbe, ministrstvo za okolje in prostor najprej pripravilo ustrezne 
spremembe predpisov, s katerimi bo ustrezno uredilo izvajanje javne službe urejanja voda in 
šele potem bo mogoče dokončno urediti razmerje do koncesionarja (npr. s sporazumom s 
koncesionarjem
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