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POTRJEN

Številka: 004-9/2021-2550-273
Ljubljana, 9.7.2021

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

ZADEVA: Sprememba izhodiščne vrednosti projekta 2555-20-0009 »Visokovodni nasip 
Gaberje v Lendavi« in uvrstitev projekta 2555-21-0008 »Zadrževalnik na Črnem potoku« v 
Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 - predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) je Vlada Republike Slovenije na 
….. seji dne ……………… sprejela naslednji  

S K L E P

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021-2024 se skladno s prilogami spremeni projekt:
 2555-20-0009 Visokovodni nasip Gaberje v Lendavi

V veljavni Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 se skladno s prilogami uvrsti projekt:
 2555-21-0008 Zadrževalnik na Črnem potoku 

                                 mag. Janja Garvas Hočevar
             VRŠILKA DOLŽNOSTI GENERALEGA SEKRETARJA

Priloge:
- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2555-20-0009
- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2555-21-0008

Sklep prejmejo:
- Direkcija Republike Slovenije za vode (gp.drsv@gov.si)
- Generalni sekretariat Vlade RS (gp.gs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si) 
- Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@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:

- Roman Kramer, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode
- mag. Rok Penec, vodja Sektorja za GJS in investicije, Direkcija Republike Slovenije za vode 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/

mailto:Gp.gs@gov.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1558
mailto:gp.drsv@gov.si
mailto:gp.gs@gov.si
mailto:gp.mf@gov.si)�
mailto:gp.mop@gov.si
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
2555-20-0009 Visokovodni nasip Gaberje v Lendavi
Namen investicije je dograditev obstoječega visokovodnega nasipa in s tem prispevati k varni vodni 
infrastrukturi, ki bo zagotavljala zaščito pred poplavno ogroženostjo naselij vzdolž Mure (Gaberje, 
Petišovci, Benica) med in po poplavnih dogodkih. V okviru investicije se bo dogradil zemeljski 
visokovodni nasip z ustreznim zavarovanjem z glinenim jedrom na dolžini 715 m. Na podlagi 
izvedbenega načrta (IZN) ter opravljenih izmer, zaradi spremembe trase nasipa in prestavitve na 
slovenski kataster, so se povečale količine vgrajenih materialov, hkrati bodo potrebni dodatni odkupi 
zemljišč (skupaj z odškodninami). Glede na vsa ta dejstva je vrednost izvedbe za 399.933,83 EUR 
višja od ocenjene vrednosti v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta. Ocenjena vrednost 
projekta na podlagi Investicijskega programa tako znaša 1.811.000,20 EUR z DDV. Dela se bodo 
izvajala v letu 2021.

2555-21-0008 Zadrževalnik na Črnem potoku
Nekatera naselja v občini Logatec, ki se nahajajo v dolini Črnega potoka so v primeru visokih vod 
poplavno ogrožena. Gre predvsem za urbanizirana območja Dolenjega in Gorenjega Logatca ter 
Gornjo vas s Podstrmco. Črni potok teče skozi naselje Gorenji Logatec v urejeni strugi, ki je 
mestoma obdana z obrežnimi zidovi, vendar na nekaterih mestih potok ob pojavu visokih voda 
poplavlja stanovanjske objekte ob strugi, večje količine vode pa pridejo naprej do Dolenjega Logatca. 
Z izgradnjo zadrževalnika se bo zmanjšal maksimalni pretok Q100, pri tem se bo v zadrževalniku 
zadržalo 198.790 m3 dotekajočega vala, ki ima celotno prostornino 421.470 m3. S tem bodo v čim 
večji možni meri zmanjšani pretoki visokih voda na Črnem potoku in posledično naprej na Logaščici. 
Zmanjšala se bo poplavna neravnost naseljenih območij v dolini Črnega potoka. Investicijska 
vrednost projekta znaša po tekočih cenah 1.532.801,70 EUR z DDV. Projekt bo v višini 271.416 
EUR z DDV sofinanciran s strani Občine Logatec, znesek v višini 1.261.386 EUR z DDV pa bo 
zagotovljen iz sredstev Sklada za vode. Dela se bodo izvajala v obdobju od leta 2021 do vključno 
leta 2022.

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 srednja podjetja ter 

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:

2555-20-0009 Visokovodni nasip Gaberje v Lendavi
Trenutna izhodiščna vrednost projekta znaša 1.411.066,37 EUR z DDV. Na podlagi dejstev 
ugotovljenih v investicijskem programu se projekt povečuje za 28,34%. Nova ocenjena vrednost 
investicije po tekočih cenah znaša 1.811.000,20 EUR z DDV. Sredstva bo v višini 1.811.000,20 EUR 
z DDV zagotavljala Direkcija RS za vode iz sredstev Sklada za vode iz proračunske postavke 
190133 – Sklad za vode. Predvidena sredstva za leto 2021 se v primerjavi s prejšnjim stanjem 



POTRJEN

3

projekta povečujejo za 287.153,83 EUR, v letu 2022 pa za 112.780,00 EUR, saj bodo dela izvedena 
v decembru 2021 zapadla v plačilo v začetku leta 2022.

2555-21-0008 Zadrževalnik na Črnem potoku
Ocenjena investicijska vrednost znaša 1.532.801,70 EUR z DDV. Projekt bo v višini 271.416 EUR z 
DDV sofinanciran s strani Občine Logatec, znesek v višini 1.261.386 EUR z DDV pa bo zagotavljala 
Direkcija RS za vode iz sredstev Sklada za vode.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 
3

t +4

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

Direkcija RS za vode
2555-20-0009 
Visokovodni nasip 
Gaberje v Lendavi

190133 – Sklad 
za vode

1.411.046,37 € 20,00 €

Direkcija RS za vode
2555-21-0008 
Zadrževalnik na 
Črnem potoku

190133 - Sklad 
za vode

0,00 € 0.00 €

SKUPAJ 1.411.046,37 € 20,00 €

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

Direkcija RS za vode

2550-18-0005 
Financiranje 
projektov sklada 
za vode po ZV-1

190133 – Sklad 
za vode

 532.850,83 € 1.128.469,00 €

SKUPAJ 532.850,83 € 1.128.469,00 €
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:



POTRJEN

6

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

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

                                                          mag. Andrej VIZJAK
                                                                  MINSTER

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev gradiva
- Priloga 2: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – 2555-20-0009
- Priloga 3: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – 2555-21-0008
- Priloga 4: Mnenje Ministrstva za finance
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Priloga 1
OBRAZLOŽITEV

2555-20-0009 Visokovodni nasip Gaberje v Lendavi
Za obrambo pred poplavami reke Mure so bile v preteklosti izvedene obsežne 
vodnogospodarske ureditve. Struga Mure je danes regulirana na pretočnost srednje visokih 
vod, za obrambo pred ekstremnimi visokimi vodami pa so na večjem delu izvedeni visokovodni 
nasipi. Območje med strugo in visokovodnimi nasipi predstavlja široko poplavno območje, 
čemur je večinoma prilagojena tudi raba prostora. Na mejnem odseku reke Mure z Republiko 
Hrvaško se je izvedla »Celovita študija zmanjševanja poplavne ogroženosti za čezmejno 
porečje reke Mure«, s katero je bilo raziskano območja glede poplavnih dogodkov v preteklosti.  
Pri prelivanju nasipa je realno pričakovana tudi možnost erozije in porušitve nasipa, kar bi 
povzročilo veliko poplavno škodo v naseljih na levem bregu Mure. Glede na načrtovano izvedbo 
prečnega visokovodnega nasipa Benica, s katerim bo preprečeno poplavljanje naselja Benice in 
okolice ob visokih vodah Mure, je zaradi možnosti poškodbe ali porušitve nasipa, kar bi 
poslabšalo poplavne razmere na širšem območju, potrebna dograditev visokovodnega nasipa v 
Gaberju. Predvideno je nadvišanje obstoječega nasipa z ustreznim zemeljskim materialom, 
dolžina na novo grajenega nasipa pa bo znašala 715 m. S tem bo zmanjšana poplavna 
ogroženost naselja Gaberje in okolice.

Na podlagi izvedbenega načrta (IZN) ter opravljenih izmer, zaradi spremembe trase nasipa in 
prestavitve na slovenski kataster se povečajo količine vgrajenih materialov, hkrati pa so 
potrebni dodatni odkupi zemljišč (skupaj z odškodninami), zato je vrednost investicije izkazana 
v investicijskem programu višja, kot je bila predvidena ocena vrednosti projekta v dokumentu 
identifikacije investicijskega projketa.

Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga je s sklepom 190133/2020-13 z dne 
07.04.2020 potrdil direktor Direkcije RS za vode je ocenil vrednost investicije v višini 
1.411.066,37 EUR z DDV. Z izdelavo investicijskega programa investitor ugotavlja, da se zaradi 
zgoraj navedenih dejavnikov vrednost projekta povečuje za 28,34%, tako da nova skupna 
ocenjena vrednost projekta znaša 1.811.000,20 EUR z DDV. 

Investicijski program je s sklepom 190133/2021-18 z dne 14.6.2021 potrdil direktor Direkcije RS 
za vode. Sredstva v višini 1.811.000,20 EUR z DDV bo zagotavljala Direkcija RS za vode iz 
sredstev Sklada za vode in bodo v sklopu projekta porabljena namensko za gradnjo vodne 
infrastrukture, skladno z določili 162. člena ZV-1. Predviden zaključek je v letu 2021.

Vladi Republike Slovenije predlagamo, da se na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) spremeni izhodiščna vrednost projekta šifra 2555-20-0009 
»Visokovodni nasip Gaberje v Lendavi« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021-2024, na 
novo izhodiščno vrednost 1.811.000,20 EUR z DDV.

2555-21-0008 Zadrževalnik na Črnem potoku 

Nekatera naselja v občini Logatec, ki se nahajajo v dolini Črnega potoka so v primeru visokih 
vod poplavno ogrožena. Gre predvsem za urbanizirana območja Dolenjega in Gorenjega 
Logatca ter Gornjo vas s Podstrmco. Črni potok sicer skozi naselje Gorenji Logatec teče v 
urejeni strugi, ki je mestoma obdana z obrežnimi zidovi, vendar na nekaterih mestih potok ob 
pojavu visokih voda poplavlja stanovanjske objekte ob strugi, večje količine vode pa pridejo 
naprej do Dolenjega Logatca. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1558


POTRJEN

8

Z izgradnjo zadrževalnika se želi v čim večji možni meri zmanjšati pretoke visokih voda na 
Črnem potoku in posledično naprej na Logaščici. S tem se bo zmanjšala poplavna nevarnost 
naseljenih površin v dolini Črnega potoka, zmanjšan dotok na sotočju z Reko pa bo omogočal 
znižanje visokih vod Logaščice in posledično zmanjšanje obremenitve požiralnika Jačka v 
Gorenjem Logatcu, kjer je del urbaniziranih površin poplavno ogroženih. Izgradnja 
zadrževalnika bo zmanjšala maksimalni pretok Q100, pri tem se bo v zadrževalniku zadržalo 
198.790 m3 dotekajočega vala, ki ima celotno prostornino 421.470 m3. Zadrževalnik bo 
zasnovan z nasipom pregrade, talnim izpustom z vtočnim objektom in umirjevalnim tolmunom 
na iztoku, visokovodnim varnostnim prelivom, regulacijo Črnega potoka gorvodno od vtočnega 
objekta, ureditvijo Črnega potoka dolvodno od umirjevalnega tolmuna in zadrževalnika.

Ocenjena investicijska vrednost znaša 1.532.801,70 EUR z DDV. Projekt bo v višini 271.416 
EUR z DDV sofinanciran s strani Občine Logatec, znesek v višini 1.261.386 EUR z DDV pa bo 
zagotavljala Direkcija RS za vode iz sredstev Sklada za vode. Dela se bodo izvajala v obdobju 
od leta 2021 do vključno leta 2022. Sredstva Sklada za vode se bodo v sklopu projekta 
porabljala namensko za gradnjo vodne infrastrukture, skladno z določili 162. člena ZV-1

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil potrjen s sklepom direktorja Direkcije RS 
za vode številka 190133/2021-17, z  dne 14.06.2021.
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