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2. SPREMEMBA
Programa dela za Inštitut Republike Slovenije

v delu,ki se nanaša na naloge v javnem interesu
za leto 2020

Na podlagi 160. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in 6. člena Odloka o preoblikovanju 
Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d.o.o., v javni zavod »Inštitut 
za vode Republike Slovenije« (Uradni list RS, št. 26/03, 6/12, 103/15), ki določa, da ministrstvo 
pristojno za vode določi program dela inštituta, ki se nanaša na zakonsko določene naloge in 
sicer na sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z izdelavo načrtov upravljanja voda in 
sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z določanjem ekološko sprejemljivega pretoka, 
Ministrstvo za okolje in prostor določa naloge inštitut za leto 2020 (Program dela MOP za leto 
2020).

Pripravila:

dr. Barbara Breznik
 sekretarka

Julij 2020
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I. OBRAZLOŽITEV PREDLAGANE SPREMEMBE

Na predlog MOP, ARSO in DRSV se izvede 2. spremembo programa Programa dela za Inštitut 
za vode RS v delu, ki se nanaša na naloge v javnem interesu za leto 2020 (v nadaljevanju: 2. 
sprememba programa). 2. sprememba programa se nanaša: 
- na NALOGO ŠT. 2 iz Programa dela  za Inštitut Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na 
naloge v javnem interesu (december 2019, marec 2020), in sicer se na novo prerazporedi 
sredstva za izvedbo naloge št. 2 med IzVRS in zunanje izvajalce, finančni obseg naloge pa 
ostaja nespremenjen. Podrobnejša obrazložitev sprememb je navedena v dokumentu: 2.
sprememba programa dela za Inštitut Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na naloge v 
javnem interesu za leto 2020 (julij 2020). 
- na 6. POGLAVJE:  SOFINANCIRANJE EVROPSKIH PROJEKTOV: vključitev projekta LIFE 
ViVaCCAdapt, ki je izpadel iz seznama programa dela. Pri vrednotenju financ je bil 
sofinancerski delež navedenega projekta v programu dela upoštevan, ni bil pa zajet v pogodbi. 
Vključi se dodatno še projekt IDES. Za projekte Medregion, QuiteMed2 in Grevilsin se spremeni 
znesek lastne udeležbe, zaradi spremenjene dinamike itzvajanja projekta (Covid-19 situacija). 
Skupna vrednost sofinanciranja EU projektov, ki je bila določena v Programu dela za leto 2020 
(december 2019) se ne spremeni in ostaja 42.747,00 EUR,     
- na NOVO POGLAVJE - 7. POGLAVJE: MATERIALNI STROŠKI, STROŠKI BLAGA IN 

DRUGO ZA IZVAJANJE PROGRAMA DELA: materialni stroški, stroški blaga in drugo v 
Programu dela za Inštitut Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na naloge v javnem interesu 
(december 2019, marec 2020) niso bili posebej opredeljeni, so pa opredeljeni v Poslovno 
finančnem načrtu IzVRS za leto 2020. Zaradi preglednosti se s predmetno spremembo 
programa dela dodaja navedeno poglavje. Materialni stroški in stroški blaga za izvajanje 
programa dela znašajo 192.748,00 EUR.

Vsebina in finančna vrednost ostalih nalog iz Programa dela za Inštitut Republike Slovenije v 
delu, ki se nanaša na naloge v javnem interesu za leto 2020 (december 2019) in Prve 
spremembe Programa dela za Inštitut Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na naloge v 
javnem interesu za leto 2020  (marec 2020), se ne spreminja. 

II. SPREMEMBE V PROGRAMU DELA

NALOGA ŠT. 2: SODELOVANJE PRI RAZVOJU METODOLOGIJ ZA VREDNOTENJE 
VPLIVOV NA STANJE VODA V POSTOPKIH CPVO, PVO IN DRUGIH POSTOPKIH 
(NADALJEVANJE NALOGE IZ LETA 2019)

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO
Izhodišča za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela IzVRS za leto 2020 (dec. 2019, 
marec 2020) se ne spreminjajo.

CILJ IN NAMEN NALOGE
Cilji in namen naloge, ki so navedeni v Programu dela IzVRS za leto 2020 (dec. 2019, marec 
2020) se ne spreminjajo.

VSEBINA NALOGE
Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela IzVRS za leto 2020 (dec. 2019, marec 2020) 
se ne spreminja.

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE
Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela IzVRS za leto 2020 (dec. 2019, 
marec 2020) se ne spreminjajo.
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ROKI ZA IZDELAVO NALOGE
Roki za izvedbo naloge, ki so navedeni v Programu dela IzVRS za leto 2020 (dec. 2019, marec 
2020) se ne spreminjajo.

VREDNOST NALOGE
Vrednost naloge je 81.000 EUR in se predmetno spremembo ne spreminja. Spreminja se le 
razdelitev stroškov med IzVRS in zunanjimi izvajalci. Nova razdelitev stroškov je navedena v 
spodnji preglednici.

Stroški dela IzVRS Strošek dela zunanji izvajalci
65.500,00 EUR 15.500,00 EUR

SPREMLJEVALEC NALOGE (MOP/DRSV/ARSO)
Spremljevalci naloge, ki so navedeni v Programu dela IzVRS za leto 2020 (dec. 2019, marec 
2020) se ne spreminjajo.

6. SOFINANCIRANJE EVROPSKIH PROJEKTOV

Zaradi spremenjene dinamike izvajanja EU projektov (COVID-19) se spremeni lastna udeležba 
za leto 2020 pri sledečih projektih. Besedilo se dopolni tako, da se spremeni navedbo zneska 
lastne udeležebe v letu 2020 za sledeče projekte:

- MEDREGION: Znesek lastne udeležbe v letu 2020: 7.026 EUR, 
- QUITEMED2: Znesek lastne udeležbe v letu 2020: 4.551 EUR,
- GREVILSIN: Znesek lastne udeležbe v letu 2020: 26.142 EUR

Ostale postavke za zgoraj navedene projekte ostajajo nespremenjene. 

Na seznam projektov sofinanciranja se doda še dva projekta, in sicer projekt LIFE 
ViVaCCAdapt in projekt IDES. Projekt ViVaCCAdapt je bil načrtovan že v izhodiščnem 
programu, a je po pomoti izpadel iz seznama. Projekt IDES je na novo pridobljen projekt. 
Skladno z navedenim se v besedilu v poglavju 6 doda besedilo:

- LIFE ViVaCCAdapt (projekt se nadaljuje)
o Namen: Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v 

Vipavski dolini.
o Vir: Program LIFE 2015; 
o Trajanje projekta: 1.7.2016 – 30.6.2021; 
o Vrednost IzVRS v projektu:

Skupna vrednost: 105.060 EUR
Sofinanciranje EU (60%) 63.036 EUR
Obvezna nacionalna udeležba (20%) 21.012 EUR
Lastna udeležba (20%) 21.012 EUR
Znesek lastne udeležbe v letu 2020 2.506 EUR

o Ključna pridobitev za sistem upravljanja voda v 
Sloveniji: Regionalno prilagojena Strategija prilagajanja na podnebne 
spremembe v Vipavski dolini. Razvit in vzpostavljen bo sistem za optimizacijo 
namakanja na pilotnem območju, ki bo preizkušen in razvit v sodelovanju s 
kmetovalci z obravnavanega območja. Zasajeni bodo zeleni protivetrni pasovi, 
ki bodo, poleg funkcij zmanjšanja erozije zaradi vetra in izboljšanja 
biodiverzitete, namenjeni ozaveščanju javnosti o pomenu rastlinskih protivetrnih 
pasov in bodo služili kot demonstracijski center.
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- IDES (nov projekt)
o Namen: Zmanjšan je  vnosa  hran i l  z  ust rezn im 

upravljanjem poplavnih in razlivnih območij z uporabo koncepta ekosistemskih 
storitev s končnim ciljem izboljšanja ekološkega stanja voda v povodju Donave.

o Vir: Interreg Danube Transnational Programme 2014 –
2020, Cilj 2.1 Krepitev transnacionalnega upravljanja voda in zmanjševanje 
poplavne ogroženosti; 

o Trajanje projekta: 1.7.2016 – 30.6.2021; 
o Vrednost IzVRS v projektu:

Skupna vrednost: 119.082,00 EUR
Sofinanciranje EU (60%) 101.219,70 EUR
Obvezna nacionalna udeležba (20%) 101.219,70 EUR
Lastna udeležba (20%) 17.862,30 EUR
Znesek lastne udeležbe v letu 2020 2.562,00 EUR

o Ključna pridobitev za sistem upravljanja voda v 
Sloveniji: Ključna pridobitev za sistem upravljanja voda v Sloveniji: 
Sodelovanje pri razvoju strategije celovitega upravljanja kakovosti vode v regiji 
Podonavje. Predvidene aktivnosti odpirajo izvajanje ukrepov NUV II (U1a) in 
NZPO (U2 in U3). 

Skupna vrednost sofinanciranja EU projektov, ki je bila določena v Programu dela za leto 
2020 (december 2019) se ne spremeni in ostaja 42.747,00 EUR.

7. MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI BLAGA ZA IZVAJANJE 
PROGRAMA DELA MOP ZA IZVRS ZA LETO 2020 (DECEMBER 2020, 
PRVA SPREMEMBA – MAREC 2020, DRUGA SPREMEMBA – JULIJ 2020)

Za izvajanje Programa dela MOP za Inštitut Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na naloge 
v javnem interesu (december 2019), vključno s 1. spremembo Programa dela MOP za Inštitut 
Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na naloge v javnem interesu (marec 2020) ter 
predmetno spremembo (to je 2. sprememba programa) Programa dela MOP za Inštitut 
Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na naloge v javnem interesu (julij 2020) se zagotovi 
finančna sredstva za financiranje materialnih stroškov in stroškov blaga v vrednosti 192.748,00 
EUR.

mag. Andrej Vizjak
     minister
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