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ZADEVA: Uvrstitev projekta 2330-22-0031 »Zadrževalnik vode v nasadu Brdo pri Lukovici« v 
veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) je Vlada RS na redni seji, dne 
…………, sprejela naslednji

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 se skladno s priloženo tabelo uvrsti projekt 2330-
22-0031 »Zadrževalnik vode v nasadu Brdo pri Lukovici«, ki sodi v skupino projektov 2330-13-S001 
“Prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu”.

                                                           Barbara Kolenko Helbl
                                                             generalna sekretarka

Priloga:
tabela.-

Sklep prejmeta:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,-
Ministrstvo za finance.                                                                                                                                                                                                                                                           -

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:

Leon Ravnikar, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije,-
Direktorat za kmetijstvo;
Branko Ravnik, v. d.  generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo.-

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:
Na podlagi 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023
Vlada Republike Slovenije odloča o uvrstitvi projekta v veljavni Načrt razvojnih programov. 
Predlagamo, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrsti projekt 2330-22-0031 
»Zadrževalnik vode v nasadu Brdo pri Lukovici«, ki sodi v skupino projektov 2330-13-S001 
“Prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu”.
Ocenjena vrednost projekt NRP znaša 650.000,00 EUR, in sicer v letu 2022 200.000,00 EUR ter v 
letu 2023 450.000,00 EUR. Finančna sredstva se zagotavljajo s proračunskega sklada Sklad za 
podnebne spremembe.

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 konkuren

čnost 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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

Ocenjena vrednost projekt NRP znaša 650.000,00 EUR, in sicer v letu 2022 200.000,00 EUR ter v 
letu 2023 450.000,00 EUR. Finančna sredstva se zagotavljajo s proračunskega sklada Sklad za 
podnebne spremembe.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov dr
žavnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov ob
činskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov dr
žavnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov ob
činskih 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 prora
čunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv prora
čunske postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za 
t + 1

PU 2330 MKGP 2330-22-0031 »Zadr
ževalnik vode v nasadu 
Brdo pri Lukovici«

559 Sklad za podnebne 
spremembe

- -

SKUPAJ - -
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime prora
čunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv prora
čunske postavke 

Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za t + 1 

PU 2550 MOP 2550-17-0003 
»Poraba sredstev 
Sklada za podnebne 
spremembe»

559 Sklad za 
podnebne 
spremembe

200.000,00EUR 450.000,00EUR

SKUPAJ 200.000,00EUR 450.000,00EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunuI.
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanj
šanje):

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.

Finančne posledice za državni proračunII.
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah na
črtovane 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 prora
čuna:

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 izvr
ševanje 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: ………
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

                                         Dr. Darij Krajčič
                                         državni sekretar

Priloga: 
tabela (Obrazec 3).



                                                                Obrazložitev

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2022 in 2023 vlada odloča o uvrstitvi projekta v veljavni Načrt razvojnih programov. 
Predlagamo, da se v skladu s podatki iz priložene tabele v veljavni načrt razvojnih programov 
2022-2025 uvrsti spodaj obrazloženi projekt, ki bo financiran iz Sklada za podnebne 
spremembe. Finančni podatki o projektu se nahajajo v priloženi tabeli (Obrazec 3).

2330-22-0031 Zadrževalnik vode v nasadu Brdo pri Lukovici
izhodiščna vrednost – 650.000,00 EUR, 
veljavna vrednost – 650.000,00 EUR,
začetek financiranja – 10. 5. 2022, 
konec financiranja – 31. 12. 2023.

Namen in cilj:
Kmetijstvo sodi med gospodarske dejavnosti, ki so najbolj izpostavljene podnebnim 
spremembam. Eden od ključnih ciljev kmetijske politike je prilagoditev kmetijstva na podnebne 
spremembe z različnimi ukrepi, med katerimi med najuspešnejše spada namakanje kmetijskih 
zemljišč. Za izvedbo teh ukrepov pa je treba zagotoviti stabilni vodni vir, ki je lahko površinska 
voda (tekoče vode, zadrževalniki) ali podtalnica. Slednja je prioritetno namenjena oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo, zato se kmetijstvo prednostno usmerja v koriščenje obstoječih 
vodnih virov. Kjer pa ti niso na voljo, je treba poiskati alternativni vodni vir v obliki novih zadr
ževalnikov. Intenzivnost padavin se povečuje, prav tako njihova razporeditev. V zadnjih dveh 
desetletjih zaznavamo povečanje škode zaradi poplav, ki so posledica podnebnih sprememb. 
Na drugi strani pa se podaljšujejo sušna obdobja, s čimer sta prizadeti pridelava hrane in 
samooskrba Slovenije. Z izgradnjo večnamenskih akumulacij za protipoplavno zaščito ter 
namakanje lahko viške vode zadržimo ter jih v sušnih delih leta uporabimo za namakanje 
kmetijskih zemljišč. Možna sta dva podukrepa: sanacija obstoječih akumulacij in izgradnja 
novih večnamenskih akumulacij. Na lokaciji Brdo pri Lukovici ugotavljamo pomanjkanje vode v 
nasadu. Sedanje vodne kapacitete ne zadostujejo niti za izvedbo klasičnega namakanja sadnih 
rastlin, kaj šele za izvedbo protislanske zaščite, s katero bi omilili posledice pozeb. Protislanska
zaščita pa potrebuje večje količine vode, ki jo je treba razporediti po celotnem nasadu. Namen 
projekta je zagotavljanje vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. Cilj projekta je 
vzpostavitev novega zadrževalnika za potrebe namakanja trajnega nasada na lokaciji Brdo pri 
Lukovici.
Z izgradnjo dodatne akumulacije s prostornino 15.000 m3 bi se omogočilo izvajanje 
protislanske zaščite, s čimer bi bile posledice pozeb bistveno manjše oziroma se ob pravočasni 
izvedbi lahko popolnoma preprečijo. Zadrževalnik, ki ima minimalni stalni dotok, bi omogočal 
tudi izvedbo klasičnega namakanja s kapljači, ki imajo najbolj optimalno porabo vode. Vodne 
količine bi zadoščale tudi za večkratno namakanje celotnega nasada, s čimer bi se preprečilo
sušne in vročinske strese pri rastlinah.

Opis stanja:
Sporazum med MOP in MKGP s številko 2550-21-311055 o financiranju izvedbe delovnih 
nalog, ki jih je potrebno opraviti v okviru Programa, Ukrep 1.1.2.1 »Ukrepi za blaženje 
podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v kmetijstvu«, je bil podpisan 6. 1. 2022. 
Aktivnosti bomo izvedli preko javnih naročil v letih 2022 in 2023. Predvidena časovnica je 
naslednja: julij 2022 - objava javnega naročila za izgradnjo zadrževalnika, november 2023 - 
zaključek investicije. 
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