
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si
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Ljubljana, 25.9.2018
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 za obdobje 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) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne 
……………… sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018 – 2021  se skladno s prilogo uvrsti nov projekt:

- 2550-18-0032  Akumulacijski bazen HE Boštanj

Priloga:
Tabela 1x (Obrazec 3)

                             
                                                             Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor, (gp.mop@gov.si) 
- Generalni sekretariat Vlade RS ( (gp.gs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@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
- Aleš Prijon, Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor
- Breda Mulec, vodja sektorja za investicije in ekonomsko upravljanje

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Gradnja akumulacijskega bazena HE Boštanj je bila končana leta 2006. Do prevzema 
akumulacijskega bazena v upravljanje na DRSV in v vzdrževanje koncesionarju HESS še ni prišlo 
zaradi dolgotrajnih postopkov urejanja zemljiškoknjižnih razmerij na določenih delih akumulacijskega 
bazena. Zadeve so sedaj urejene, vendar pa se je v času od izgradnje do današnjega dne zgodilo 
več dogodkov nastopov visokih voda, ki so povzročile erozijo brežin akumulacijskega bazena tako 
na naravnih odsekih, kot tudi na zavarovanih delih brežin.
Pogoj za predajo akumulacijskega bazena v vzdrževanje HESS je tako sanacija poškodovanih delov 
brežine akumulacijskega bazena.
S sanacijo brežin akumulacijskega bazena HE Boštanj bodo preprečene nadaljnje poškodbe v 
primeru visokih voda. Izpolnjeni bodo tudi vsi pogoji za dokončno predajo akumulacijskega bazena 
HE Boštanj v vzdrževanje koncesionarju HESSS d. o. o..

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:

Skupna ocenjena vrednost del zanaša 450.000 EUR z DDV. Ministrstvo za okolje in prostor bo 
skladno s prelivi sredstva zagotovilo iz Sklada za vode. 

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

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-18-0032
Akumulacijski bazen
HE Boštanj

558 – Sklad za 
vode 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 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1
558 – sklad za vode (mesečni prilivi iz naslova 
koncesij, vodnih povračil, vodnih dovoljenj, 
stavbnih pravic in zemljišč)

450.000 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 450.000 EUR 0,00 EUR

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 
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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:
(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.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
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V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

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

                                                       JURE LEBEN
                                                          MINISTER

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev gradiva
- Priloga 2: 1x Izpis obrazca 3 iz MFERAC – Načrt razvojnih programov
- Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance
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PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV

Uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov 2018 – 2021

2550-18-0032 Akumulacijski bazen HE Boštanj

Akumulacijski bazen HE Boštanj je bil dokončan leta 2006. Do prevzema akumulacijskega 
bazena  s strani HESS še ni prišlo zaradi več vzrokov. Eden od njih je bil različno tolmačenje 
vodnega zemljišča. Zaradi tega ni prišlo do ureditve katastra zemljišč. Tudi v programu izvedbe 
ni bilo dorečeno, kdo bo po izgradnji prevzel v upravljanje določen objekt. Letos so se zemljišča 
dokončno zemljiškopravno uredila in niso več ovira za prevzem upravljanje na DRSV  in v 
vzdrževanje HESS..
V času od izgradnje HE  do danes pa se je zgodilo več dogodkov nastopov visokih vod, ki so 
povzročile erozijo brežin akumulacijskega bazena, pri čemer so nastale poškodbe naravnih in 
zavarovanih brežin. Dodatno je na obseg poškodb vplivalo  tudi nihanje gladine v akumulaciji.
Pogoj za uspešno predajo akumulacijskega bazena v vzdrževanje HESS je sedaj sanacija 
poškodovane brežine. Vsa leta se je izvajalo opazovanje stanja akumulacijskega bazena. Na 
podlagi poročil je koncesionar gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja spodnje Save INFRA d.o.o. ocenil vrednost del za saniranje poškodb 
v višini 450.000,00 EUR. Sredstva bodo zagotovljena na proračunski postavki sklada za vode, 
skladno s prilivi.
Gradbena dela se bodo izvajala ob nizkih vodostajih, predvidoma do decembra 2018. Izdelana 
bo vsa potrebna projektna dokumentacija, ki jo bodo pred izvedbo del pregledali in potrdili na 
DRSV.
S sanacijo bazena HE Boštanj bodo izpolnjeni vsi pogoji za dokončno predajo akumulacijskega 
bazena HE Boštanj v vzdrževanje koncesionarju HESSS d. o. o..
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