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POTRJEN

Številka: 35500-57/2021-2550-5
Ljubljana,  26. februar 2021

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

ZADEVA: Ugotovitev, da je projekt »Ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega
zaledja s pitno vodo« prostorska ureditev državnega pomena – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 50. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 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) je Vlada Republike Slovenije 
na ............. redni seji dne ............ pod točko ………….sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da je zaradi gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih 
značilnosti, ki so pomembna za razvoj Republike Slovenije, projekt »Ureditev oskrbe prebivalstva 
slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo«,  prostorska ureditev državnega pomena.

                                                                                           Mag. Janja Garvas Hočevar 
                                                                                  V. D. GENERALNEGA SEKRETARJA

Prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor
-           Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za infrastrukturo
-           Služba vlade RS za zakonodajo
- Urad Vlade RS za komuniciranje
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:

 mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor
 dr. Metka Gorišek, državna sekretarka
 Bojan Dejak, generalni direktor Direktorata za vode in investicije

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:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom NE

mailto:Gp.gs@gov.si
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Evropske unije
c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
e) socialno področje NE
f) na dokumente razvojnega načrtovanja:

 na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
 na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna,

 na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij.

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto 

(t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
prihodkov državnega 
proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) 
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

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

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,
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 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:
/
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,



POTRJEN

5

 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
                                               MINISTER

Priloge:
 Obrazložitev
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OBRAZLOŽITEV

Oskrba prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja se zaradi pomembnosti, 
zahtevnosti in kompleksnosti problematike uvršča med prioritetne naloge v programu izvajanja 
nacionalnih projektov državne infrastrukture. Operativni program oskrbe s pitno vodo (julij 2006) 
je med ukrepe na državni ravni uvrstil sanacijo nezadostnih vodnih virov na področju slovenske 
Istre (Oskrba obale z vodo). Tudi veljavni Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 
2016-2021 (06.07.2016) izpostavlja problematiko oskrbe slovenske Istre (obale) kot prioritetni 
projekt.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) v drugem
odstavku 50. člena opredeljuje prostorske ureditve državnega pomena. V točki 5. so kot 
prostorske ureditve državnega pomena s področja vodne infrastrukture opredeljene ureditve:
- za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav;
- za načrtovanje velikih vodnih zadrževalnikov za namakanje z zmogljivostjo najmanj 1.000.000 
m³.

Zadevne prostorske ureditve ne sodijo med navedene ureditve. Ne glede na določbe drugega 
odstavka, pa tretji odstavek določa, da so prostorske ureditve državnega pomena lahko tudi 
druge ureditve, če:
- jih kot take določa drug zakon ali predpis EU ali
- vlada na predlog ministrstva, v katerega pristojnost spada prostorska ureditev, po predhodnem 
mnenju Komisije za prostorski razvoj ugotovi, da gre za tako prostorsko ureditev, ki je zaradi 
svojih gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti pomembna za razvoj 
Republike Slovenije. 

Republika Slovenija se je odločila, da pristopi k rešitvi z novim strateškim regionalnim vodnim 
virom, s katerim bo zagotovljena dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in 
tudi zagotovljen rezervni vodni vir za kraško zaledje.

Oskrba prebivalstva s pitno vodo obravnavanega območja je organizirana v okviru treh 
vodovodnih sistemov:
• območje slovenske Istre (občine Koper, Izola, Piran, Ankaran) oskrbuje Rižanski 
vodovod d.o.o. s sedežem v Kopru,
• Območje Krasa (občine Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Miren – 
Kostanjevica) oskrbuje Kraški vodovod d.o.o. s sedežem v Sežani,
• Območje Občine Ilirska Bistrica oskrbuje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. s sedežem v 
Ilirski Bistrici.

Obstoječi vodni viri v uporabi so naslednji:

• Rižanski vodovod: 
• Vodni vir Rižana z zmogljivostjo odjema do 240 l/s; vir je bil zgrajen leta 1935; leta 1987 
sta bili dograjeni črpališči Tonaži in Podračje; njun namen je črpanje podtalnice iz vodonosnega 
sloja v obdobju upadanja izdatnosti vodnega vira Rižana;
• vodna vira Bužini in Gabrijeli z zmogljivostjo odjema do 100 l/s; v funkciji sta spet od 
17.7.2012, črpata vodo za vodarno Gabrijeli;
• vodni vir Gradole v hrvaškem delu Istre s pravico odjema v VH Kaldanija, po pogodbi 
do 200 l/s; vir, ki ga upravlja Istrski vodovod Buzet, je bil zgrajen leta 1970;
• vodni vir Klariči s pravico odjema iz VH Rodik, po pogodbi do 135 l/s (povezava Rodik–
Rižana je bila zgrajena leta 1993); vir upravlja Kraški vodovod Sežana. 

Osnovni zajem vode se izvaja na izviru reke Rižane z gravitacijskim odvzemom iz zajetja 
Zvroček. V času manjše izdatnosti vodnega vira se dodatno vključi črpališča v Podračju in 
Tonažih, kjer so vgrajene vodnjaške črpalke, s katerimi se zajema vodo iz kraško razpoklinskih 
vodonosnikov reke Rižane. V reki Rižani je treba vzdrževati ekološko sprejemljiv pretok in po 
potrebi vračati del načrpane vode nazaj v strugo reke za vzdrževanje »biološkega minimuma« v 
višini 110 l/s.
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• Kraški vodovod uporablja zajetje Klariči (Brestovica) z 250 l/s (od tega  pošilja 130 l/s v 
Rižanski vodovod) in Nanoške vodne vire z zmogljivostjo 22l/S oziroma  4 l/s v suši;
• Vodovod Ilirska Bistrica uporablja izvir Bistrica s 145 l/s. Del vode izvozi v sosednjo 
državo Hrvaško.

Z novim vodnim virom bodo dolgoročno zagotovljene potrebne količine pitne vode za 
prebivalce, ki jih z vodo oskrbuje Rižanski vodovod, hkrati pa bo nov vodni vir predstavljal 
rezervni vodni vir tako za Kraški vodovod kot tudi za vodovod v občini Ilirska Bistrica, Brkine in 
po potrebi občino Pivko.

Predvidena je raba vode na pritoku Padeža Suhorici v možni kombinaciji z manjšim zajetjem na 
potoku Padež. Sistem zajetja z akumulacijo sestavljajo: glavna pregrada s spremljajočimi 
varnostnimi objekti (preliv, talni izpust, podslapje) in zajetje z odvodom vode za oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo do treh vodovodnih sistemov (Kraški, Rižanski in Ilirskobistriški 
vodovod). Akumulacijski prostor se bo polnil tako z lastnimi vodami Suhorice ali v primeru 
variante Suhorca/manjše zajetje Padež z načrpano vodo iz potoka Padež. Iz akumulacije bo 
voda speljana po dovodnem cevovodu do čistilne naprave za mehansko prečiščenje in nato po 
transportnem vodovodnem sistem do Rodika, kjer se bo navezla na vse tri vodovodne sisteme. 
Količina vode bo zadoščala za vse tri vodooskrbne sisteme.

Po sprejemu obravnavanega gradiva bo mogoče sprejeti sklepa o izvedbi državnega 
prostorskega načrtovanja.
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