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

ZADEVA: Sprememba veljavnega načrta razvojnih programov 2020 – 2023, sprememba 
izhodiščne vrednosti projekta št. 2550-17-0051 Protipoplavni ukrepi  Zbelovo - Mlače in
sprememba izhodiščne vrednosti projekta št. 2550-18-0021 Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s 
pritoki – faza C – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 - ZDLGPE) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji 
dne ……………… sprejela naslednji 

SKLEP

V Načrtu razvojnih programov 2020-2023 se skladno s priloženo tabelo spremenita projekta:  
 2550-17-0051 - Protipoplavni ukrepi  Zbelovo - Mlače
 2550-18-0021 – Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki - faza C.

                                                      dr. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2550-17-0051
- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2550-18-0021

                   
Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si)
- Direkcija Republike Slovenije za vode (gp.drsv@gov.si)
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (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:

- Roman Kramer, v.d. direktorja 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:
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/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

2550-17-0051 Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače
Namen investicije je zavarovanje naselij Zbelovo in Mlače pred visokimi vodami Dravinje. V sklopu 
projekta je predvidena ureditev odseka pod naseljem Loče, dolvodno od sotočja z Oplotnico ter nad 
sotočjem z Ličnico. Za doseganje večje poplavne varnosti so v  naseljih Mlače in Zbelovo načrtovani 
protipoplavni ukrepi, ki bodo izvedeni delno kot nasip, delno kot visokovodni zid. V sklopu projekta 
bo na obeh odsekih izvedena tudi odvodnja zalednih voda s črpališčem padavinskih voda ter 
ureditev meteorne kanalizacije v Zbelovem. 
Zaradi daljših usklajevanj projektne dokumentacije se je posledično spremenil tudi terminski plan 
izvajanja projekta.

2550-18-0021 Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki – faza C
Predmet novelacije investicijskega programa projekta » Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v 
Šentjurju – faza C« je prikaz učinkov in rezultatov finančne ter ekonomske analize s prikazom 
upravičenosti izvedbe projekta ob upoštevanju vseh sprememb, ki  so nastale v času od potrditve 
predhodno izdelanega IP. Faza C3 je zaključena, tako je predmet obravnave novelacije IP 
samostojna faza C1a. Z izvedbo te faze se bo izboljšala poplavna varnost v naselju Hruševec ob 
Kozarici na zahodnem delu Šentjurja. V sklopu investicije se bo izvedel visokovodni zid v skupni 
dolžini 235 m, zemeljski nasip v dolžini 790m, vzpostavil se bo projektiran pretočni profil v strugah 
Hudičevega grabna in Kozarici v skupni dolžini 562 m. Zgradil se bo razbremenilni kanal v dolžini 
970 m ter  sedem novih prepustov. Spreminja se tudi terminski plan izvajanja projekta.

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:
2550-17-0051 Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače
Trenutna izhodiščna vrednost projekta znaša 1.253.565,00 EUR. Na podlagi dejstev ugotovljenih v 
investicijskem programu se projekt povečuje za 58,56%. Nova ocenjena vrednost investicije po 
tekočih cenah znaša 1.987.663,56 EUR z DDV. Občina  Slovenske Konjice je za izdelavo projektne 
in investicijske dokumentacije že vložila sredstva v višini 49.598,08 EUR, razliko v višini 
1.938.065,48 EUR pa bo zagotavljala Direkcija RS za vode iz proračunske postavke 190133 – Sklad 
za vode, ki je za recenzijo projektne dokumentacije in nakup zemljišč že vložila 94.668,32 EUR.
Predvidena sredstva za leto 2020 se v primerjavi s prejšnjim stanjem projekta zmanjšajo za 
285.853,93 EUR, v letu 2021 se povečajo za 515.179,67 EUR. Ker se projekt z IP tudi podaljšuje je 
v letu 2022 predvidena dinamika v višini 656.806,42 EUR.

2550-18-0021 Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki – faza C
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Trenutna izhodiščna vrednost projekta znaša 1.723.700,00 EUR. Na podlagi dejstev ugotovljenih v 
novelaciji investicijskega programa se projekt povečuje za 41.63%. Nova ocenjena vrednost
investicije po tekočih cenah znaša 2.441.347,00 EUR z DDV. Direkcija RS za vode zagotavlja 
sredstva  iz proračunske postavke Sklada za vode v višini 2.396.817,00 EUR. Od tega je bilo v letu 
2018 s strani Ministrstva za okolje in prostor iz proračunske postavke 558 – Sklad za vode že 
vloženo 175.269,27 EUR, v letu 2019 pa je Direkcija RS za vode iz proračunske postavke 190133 –
sklad za vode vložila 216.425,81 EUR. Že vložena sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 
izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter za gradbeno izvedbo in nadzor faze C3. Občina 
Šentjur je sredstva v višini 44.530,00 EUR vložila za izdelavo projektne in investicijske 
dokumentacije, izvedbo postopkov pridobivanja zemljišč, gradbenih dovoljenj in javnega naročanja.
V letu 2020 se dinamika projekta povečuje za 639.400,00 EUR. Ker se z novelacijo IP projekt tudi 
podaljšuje je v letu 2021 predvidena dinamika v višini 68.700,00 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

Direkcija 
Republike 
Slovenije za vode

2550-17-0051 -
Protipoplavni ukrepi  
Zbelovo - Mlače

190133 –
sklad za vode 664.411,07€ 7.000,00€

Direkcija 
Republike 
Slovenije za vode

2550-18-0021
Protipoplavni ukrepi 
ob Voglajni s pritoki –
faza C

190133 –
sklad za vode 1.297.021,92€ 0,00€

SKUPAJ 1.961.432,99€ 7.000,00€
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 
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Direkcija 
Republike 
Slovenije za vode

2550-18-0005 - EP-
Financiranje 
projektov Sklada za 
vode po ZV-1

190133 –
sklad za vode 639.400,00€ 583.879,67€

SKUPAJ 639.400,00€ 583.879,67€
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

II. Finančne posledice za državni proračun
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
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: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
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 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

                                                       mag. Andrej VIZJAK
                                                               MINSTER

PRILOGE:
- Priloga 1: Obrazložitev gradiva
- Priloga 2: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – Načrt razvojnih programov za projekt 2550-17-

0051
- Priloga 3: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – Načrt razvojnih programov za projekt 2550-18-

0021
- Priloga 4: Mnenje Ministrstva za finance



PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV

2550-17-0051 - Protipoplavni ukrepi  Zbelovo – Mlače 

Namen investicije je zavarovanje naselij Zbelovo in Mlače pred visokimi vodami Dravinje. Z 
načrtovanimi ureditvami in izvedbo visokovodnih protipoplavnih nasipov ter spremljajočih 
ureditev bo zagotovljena večja varnost pred poplavami na omenjenih območjih. V sklopu 
projekta je predvidena ureditev odseka pod naseljem Loče, dolvodno od sotočja z Oplotnico ter 
nad sotočjem z Ličnico. Na tem odseku sta večja pritoka Žičnica in Klokočovnik. Obstoječi 
regulaciji sta na tem odseku že močno poškodovani in dotrajani. Poleg pogostega poplavljanja 
doline, ki se dogaja večkrat v letu, je na tem območju zelo prisotna tudi bočna erozija hribin ob 
strugi.
Za doseganje večje poplavne varnosti so v  naseljih Mlače in Zbelovo načrtovani protipoplavni 
ukrepi, ki bodo izvedeni delno kot nasip, delno kot visokovodni zid. V sklopu projekta bo na 
obeh odsekih izvedena tudi odvodnja zalednih voda s črpališčem padavinskih voda ter ureditev 
meteorne kanalizacije v Zbelovem. 
Vrednost investicije izkazana v investicijskem programu je višja zaradi bolj podrobne izdelave 
projektne dokumentacije, podrobnejših popisov del ter zaradi stroškov vezanih na nakup 
zemljišč, ki niso bili predvideni v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta.
Skladno s podpisanim sporazumom o sofinanciranju med investitorjema je predmet financiranja 
občine novelirana in dopolnjena projektna dokumentacija PGD ter izdelava PZI, vse ostalo 
vezano na projekt pa je strošek financiranja iz sredstev sklada za vode. Pridobljena je večina 
zemljišč. V pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbo. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
bo objavljeno JN za gradnjo, predvidoma še v letu 2020.
Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga je s sklepom 558/2017-17 z dne 
13.10.2017 potrdila Komisija sklada za vode je ocenil vrednost investicije v višini 1.253.565,00 
EUR. Z izdelavo investicijskega programa investitor ugotavlja, da se zaradi zgoraj navedenih 
dejavnikov vrednost projekta povečuje za 58,56%, tako da nova skupna ocenjena vrednost  
projekta znaša 1.987.663,56 EUR z DDV. Občina Slovenske Konjice je že vložila sredstva v 
višini 49.598,08 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Sredstva v višini 
1.938.065,48 EUR bo zagotavljala Direkcija RS za vode iz sredstev sklada za vode. Do leta 
2020 je Direkcija RS za vode že vložila sredstva v višini 94.668,32 EUR, ki so bila namenjena 
za recenzijo projektne dokumentacije in nakup nekaterih zemljišč z vsemi pripadajočimi stroški.
Predviden zaključek projekta je v letu 2022. Dinamika projekta se podaljšuje zaradi dolgotrajnih 
postopkov usklajevanja projektnih rešitev ter dolgotrajnega postopka pridobivanja potrebnih 
zemljišč za izvedbo projekta. 

Investicijski program je bil potrjen s sklepom v.d. direktorja Direkcije RS za vode številka 
190133/2020-10, z  dne 7.4.2020.
Vladi Republike Slovenije predlagamo, da se na podlagi petega  odstavka 31. člena Zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 
61/20 – ZDLGPE) spremeni izhodiščna vrednost projekta št. 2550-17-0051 Protipoplavni ukrepi  
Zbelovo -  Mlače  v veljavnem Načrtu razvojnih programov  2020-2023, na novo izhodiščno 
vrednost v višini 1.987.663,56 EUR.
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2550-18-0021 –Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki  - faza C

Predmet novelacije investicijskega programa projekta » Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki 
v Šentjurju – faza C« je prikaz učinkov in rezultatov finančne ter ekonomske analize s prikazom 
upravičenosti izvedbe projekta ob upoštevanju vseh sprememb, ki  so nastale v času od 
potrditve predhodno izdelanega IP. Investicijski program za celotno fazo C je bil izdelan in 
potrjen v letu 2018, ki skupaj z že izvedenima fazama A in B predstavlja nadaljevanje celovite 
poplavne zaščite Občine Šentjur. Fazo C sestavljata dve podfazi ( C1a in C3) , ki se izvajata 
ločeno, saj sta tudi lokacijsko ločeni samostojni zaključeni celoti. V skladu s 15.členom Uredbe 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije  na področju javnih 
financ je bilo izdelano poročilo  o izvajanje investicije. Poročilo navaja, da je bila podfaza C3 
izvedena skladno z načrtovanimi predpostavkami in izkazuje upravičenost, kot je bila prikazana 
v IP. S tem je faza C3 zaključena, tako je predmet obravnave novelacije IP samostojna faza 
C1a.
Namen investicije faze C1a je izboljšanje poplavne varnosti v naselju Hruševec ob Kozarici na 
zahodnem delu Šentjurja. Z izgradnjo vodnogospodarskih objektov se bodo zmanjšali negativni 
vplivi visokih voda in s tem povečala poplavna varnost.
V sklopu investicije se bo izvedel visokovodni zid v skupni dolžini 235 m, zemeljski nasip v 
dolžini 790m, vzpostavil se bo projektiran pretočni profil v strugah Hudičevega grabna in 
Kozarici v skupni dolžini 562 m. Zgradil se bo razbremenilni kanal v dolžini 970 m ter  sedem 
novih prepustov.
Glavna razlika v vrednosti investicije glede na investicijski program predstavlja povečanje 
vrednosti gradbenih del. V času izdelave IP je bila vrednost podfaze C1a podana kot ocena 
projektanta, natančni popisi del in njihovo vrednotenje pa ni bilo izdelano. V poročilu 
obravnavana vrednost  izkazuje trenutne tržne vrednosti gradbenih del. Spremenile so se tudi 
nekatere projektne rešitve, ki so dodatno spremenile prvotno ocenjeno vrednost projekta, ki so 
največje pri izvedbi števila novih prepustov  in pri ureditvi samih pretočnih profilov strug 
Hudičevega grabna in Kozarice. 

Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga je s sklepom 558/2017-12 z dne 
10.5.2017 potrdila Komisija sklada za vode je ocenil vrednost investicije v višini 1.723.700,00,00 
EUR. Z izdelavo novelacije investicijskega programa investitor ugotavlja, da se zaradi zgoraj 
navedenih dejavnikov vrednost projekta povečuje za 41,63%, tako da nova skupna ocenjena 
vrednost  projekta znaša 2.441.347,00 EUR z DDV. Občina Šentjur je že vložila sredstva za 
izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo postopkov pridobivanja zemljišč, 
gradbenih dovoljenj in javnih naročil v višini 44.530,00 EUR. Sredstva v višini 2.396.817,00 
EUR zagotavlja Direkcija RS za vode iz sklada za vode. Od tega je bilo v letih 2018 in 2019 s 
strani Ministrstva za okolje in prostor ter Direkcije RS za vode že vloženo 391.695,08 EUR, ki 
so bila namenjena za sofinanciranje projektne in investicijske dokumentacije ter gradbeno 
izvedbo in nazor faze C3. Predviden zaključek projekta je v letu 2021. Dinamika projekta se 
podaljšuje zaradi dolgotrajnih postopkov pridobitve upravnih dovoljenj ter zaradi potrebe po 
zagotovitvi dodatnih sredstev, ki so jih narekovale projektne rešitve
Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom direktorja Direkcije RS za vode 
številka 190133/2020-3, z  dne 7.4.2020.
Vladi Republike Slovenije predlagamo, da se na podlagi petega  odstavka 31. člena Zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in
61/20 – ZDLGPE) spremeni izhodiščna vrednost projekta št. 2550-18-0021 Protipoplavni ukrepi 
ob Voglajni s pritoki – faza C v veljavnem Načrtu razvojnih programov  2020-2023, na novo 
izhodiščno vrednost v višini 2.441.347 EUR.
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