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POTRJEN

Številka: 004-9/2020-2550-291
Ljubljana, 20.9.2021 

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

ZADEVA: Uvrstitev projekta 2555-21-0019 »Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša-
Polzela« 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 veljavni Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 se skladno s prilogami uvrsti projekt:

 2555-21-0019 Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša – Polzela 

                                 mag. Janja Garvas Hočevar
             VRŠILKA DOLŽNOSTI GENERALEGA SEKRETARJA

Priloge:
- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2555-21-0019

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:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

http://www.dv.gov.si/
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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2555-21-0019 Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša – Polzela 

Odsek Savinje med Letušem in Ločico predstavlja zgornji del toka skozi Spodnjo Savinjsko dolino, ki 
se prične tik nad Letušem na območju Soteske. Temeljni razlog izvedbe ukrepov predmetnega 
projekta je zagotoviti poplavno varnost urbaniziranih površin v primeru pojava 100-letnih visokih vod 
Pake in Savinje, na odseku od izliva Letuške struge do vključno Polzelskega jezu v Parižljah. 
S pomočjo predlaganih ukrepov bi stabilizirali dno in brežine ob Savinji ter sanirali obstoječe 
vodnogospodarske objekte (brežine, nasipi), katerih porušitev bi ogrozila stanovanjske in 
infrastrukturne objekte v bližini Savinje. V okviru protipoplavnih ukrepov se bo izvedla razširitev 
struge s sanacijo obstoječih objektov, protipoplavni zidovi in visokovodni nasipi, Polzeljski  jez in 
pragovi za stabilizacijo dna nivelete. S preoblikovanjem zaraščenih prodišč se bo izboljšala 
pretočnost in povečala dinamika plavin. Ocenjena vrednost projekta znaša 3.847.597,00 EUR z 
DDV. Projekt se bo v celoti financiral iz sredstev Sklada za vode in sicer v letu 2021 v višini 
2.152.797,00 EUR in v letu 2022 v višini 1.694.800,00 EUR. Dela se bodo predvidoma izvajala v letu 
2021 in 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:
2555-21-0019 Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša – Polzela
Ocenjena vrednost projekta znaša 3.847.597,00 EUR z DDV. Projekt se bo v celoti financiral iz 
sredstev Sklada za vode in sicer v letih 2021 in 2022.
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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

2555-21-0019 
Protipoplavna 
varnost od Ločice 
do Letuša-Polzela

190133 – sklad 
za vode

0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 € 0,00 €

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

 2.152.797,00 € 1.694.800,00 €

SKUPAJ 2.152.797,00 € 1.694.800,00 €
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:
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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 – 2555-21-0019
- Priloga 4: Mnenje Ministrstva za finance
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Priloga 1
OBRAZLOŽITEV

V sklopu dokumenta identifikacije investicijskega projekta je predvidena izvedba ureditve struge 
reke Savinje na odseku med Letušem in Ločico, natančneje na območju Pariželj v občini 
Braslovče ter deloma na območju občine Polzela (Podvin).

Namen projekta je zagotavljanje večje poplavne varnosti bivanja in znižanje sanacijskih 
stroškov, ki nastajajo družbi in posameznikom zaradi ponavljajočih se poplav, naravno 
bogatenje podtalnice, ohranjanje ekosistemov, preprečevanje erozije, večanje retencijskega 
prostora in zmanjševanje vpliva podnebnih sprememb.

Izvedba ureditve Savinje predstavlja izvedbo protipoplavnih in drugih ukrepov, kjer bi vzpostavili 
območje nadzorovanega poplavljanja. S tem bi se zmanjšal obseg poplav in škoda na urbanih 
področjih. V okviru variante 2 se načrtuje izvedba protipoplavnih ukrepov, kot so: preoblikovanje 
prodišč, izgradnja Polzelskega jezu v Parižljah, sanacije, dograditve in nadvišanja nasipov, dvig 
terena, čiščenje in preoblikovanje prodišča. Vsi navedeni protipoplavni ukrepi, bi v prihodnje 
pozitivno vplivali na gladino visoke vode, pretočnost struge, zmanjšal bi se obseg poplav in s 
tem bi se posledično zmanjšala škoda na priobalnih zemljiščih in objektih. Z izvedbo sonaravnih 
zavarovanj se bo zagotovila čimprejšnja vzpostavitev naravnega ravnovesja in ohranili habitati 
za obvodni živelj. 

Investicija predstavlja gradbene ukrepe na področju zagotavljanja poplavne varnosti in 
preprečevanje škodnega delovanja voda. Gradbena dela obsegajo sanacijo struge in njeno 
razširitev, izgradnjo protipoplavnega zidu in visokovodnega nasipa ter izvedbo pragov in 
Polzelskega jezu.

Izvedba protipoplavnih ukrepov v strugi Savinje na območju Občine Braslovče je nujna, saj 
predstavlja v obstoječem stanju nevarnost za nekontrolirana izlitja poplavnih voda, posledica 
razlitja pa je vsakokratna precejšnja gospodarska škoda. Z izvedbo investicije bo poplavna 
varnost bistveno boljša, znatni bodo prihranki zaradi omejitve razlivanja vodotoka na kmetijske 
površine v bližini reke in še posebej na poseljene površine. Preprečena škoda zaradi izvedbe 
protipoplavnih ukrepov pomeni korist družbe in posameznih lastnikov prizadetih objektov in 
drugih poplavljenih površin.

Ocenjena vrednost projekta znaša 3.847.597,00 EUR z DDV. Projekt se bo v celoti financiral iz 
sredstev Sklada za vode in sicer v letu 2021 v višini 2.152.797,00 EUR in v letu 2022 v višini 
1.694.800,00 EUR. Dela se bodo predvidoma izvajala v letu 2021 in 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 190133/2021-29, z  dne 12.08.2021.
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