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Namesto uvoda: 

• pomembni obvezni občinski gospodarski javni službi varstva okolja – oskrba s pitno vodo in 

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; 

 

• široke pristojnosti občin s pomembno vlogo izvajalcev javnih služb – od prostorskega 

načrtovanja, zagotavljanja infrastrukture do oskrbe prebivalcev; 

 

• MOP zadolžen za spremljanje njunega izvajanja ter pripravo predpisov in področnih 

operativnih programov (informacijski sistem javnih služb varstva okolja, sodelovanje v 

pilotnem projektu EU za pripravo novega sistema za spremljanje Direktive o čiščenju 

komunalne odpadne vode, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Operativni program oskrbe s pitno 

vodo, Uredbe o vodovarstvenih območjih, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode in emisijske uredbe, Operativni program odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen…); 

 

• v zadnjih 20-25 letih se je področje upravljanja z vodami povsem dezorganiziralo, razkrojilo in 

razpršilo po številnih institucijah, kar vpliva tudi na področji navedenih javnih služb; 

 

• tudi na državni ravni je težišče spremljanje navedenih javnih služb ter prenos priprave 

dokumentov, kjer je to mogoče, nujno bližje terenu; 



Upravljanje z vodami 



Varovanje pred škodljivim delovanjem voda 

•Poplavna varnost, omejevanje erozijskih dejavnikov, … 

Uravnavanje vodnih količin 

•Poplavni valovi, minimalni ekološki pretok, … 

Vzdrževanje voda 

•Vzdrževanje vodotokov, priobalnih zemljišč, … 

Skrb za hidromorofološko stanje vodnega režima 

•Vodna infrastruktura, … 

Dovoljenja za rabo vode 

• Vodna dovoljenja in koncesije 

Povračilo stroškov za rabo vode 

• Vodna povračila, koncesnina,… 

Spremljanje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo 

Spodbujanje trajnostne rabe vode 

• Zmanjševanje izgub v vodovodnih sistemih, ipd  

Zagotavljanje kakovosti pitne vode 

• Vodovarstvena območja, bogatenje podtalnice, … 

Ohranjanje vodnih površin 

• Poplavne ravnice, ipd  

Posegi v prostor 

• Gradnja objektov na vodovarstvenem območju,, gradnja  kanalizacije in čistilnih naprav, ipd  

Monitoring stanja voda  

Spremljanje izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 

Upravljanje z vodami 
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Strategija upravljanja z vodami v RS (v pripravi) – 

ključne usmeritve 

1 - PRIPRAVA KLJUČNIH PROGRAMSKIH DOKUMENTOV S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI 

ZA UČINKOVITO IN TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE Z VODAMI V PRIHODNJE 

– Načrt upravljanja z vodami za obdobje 2016-2021 (NUV II), 

– Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2016-2021 (NZPO), 

– Načrt upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2016-2021 (NUMO), 

– Operativni program oskrbe s pitno vodo, 

– Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 

 

2 - VZPOSTAVITEV IN NADGRADNJA OBSTOJEČIH EVIDENC S PODROČJA UPRAVLJANJA Z 

VODAMI (PROJEKT eVode) 

– Vzpostavitev in nadgradnja ključnih evidenc s področja upravljanja z vodami, 

– Vzpostavitev vseh potrebnih baz podatkov oz. evidenc za potrebe upravljanja z vodami na 

Agenciji RS za okolje, 

– Omogočanje vsem uporabnikom dostop do informacij s področja upravljanja z vodami na enem 

mestu (VEM – eVode), 

 



3 - REORGANIZACIJA CELOTNEGA SISTEMA IN ORGANIZIRANOSTI PODROČJA UPRAVLJANJA Z 

VODAMI V RS 

 

4 - ZAGOTOVITEV DODATNIH FINANČNIH IN KADROVSKIH VIROV ZA FINANCIRANJE PODROČJA 

UPRAVLJANJA Z VODAMI 

– Zagotovitev dodatnih finančnih virov za bolj učinkovito upravljanje z vodami, 

– Zagotovitev dodatnih kadrovskih virov za bolj učinkovito upravljanje z vodami; 

 

5 - BOLJ AKTIVNO IZVAJANJE MEDNARODNIH POGODB S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI 

– Bolj aktivno izvajanje bilateralnih mednarodnih pogodb s področja upravljanja z vodami, 

– Bolj aktivno izvajanje multilateralnih mednarodnih pogodb na področju upravljanja z vodami;  

 

6 - ODPRAVA ZAOSTANKOV NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z VODAMI 

– Odprava zaostankov na področju varovanja vodovarstvenih območjih, 

– Odprava zaostankov na področju prometa z vodnimi in priobalnimi zemljišči, 

– Odprava zaostankov na področju podeljevanja koncesij in vodnih dovoljenj za rabo voda; 

 

7 - NORMATIVNE SPREMEMBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z VODAMI 

 



PRIPRAVA KLJUČNIH 

PROGRAMSKIH DOKUMENTOV 

NZPO NUMO NUV 

OP – pitna voda OP – odpadna voda 

FINANCE 

REORGANIZACIJA 

OAO 

ZELENA DELOVNA MESTA 

GOSPODARSKA RAST 



PROJEKT eVode – vse evidence na enem mestu 

(ARSO), javno objavljene in javno dostopne -> boljši 

servis za ljudi in gospodarstvo! 



USMERITEV 3 - REORGANIZACIJA 

CELOTNEGA SISTEMA IN 

ORGANIZIRANOSTI PODROČJA 

UPRAVLJANJA Z VODAMI V RS 



Kdo sploh upravlja z vodami in 

kdo je odgovoren za upravljanje 

z vodami v RS? 
Sodelujejo: 

 Ministrstvo za okolje in prostor; 

 Agencija RS za okolje z območnimi oddelki; 

 koncesionarji oz. izvajalci gospodarskih javnih služb na področju upravljanja z vodami 
(VGPji); 

 Inštitut za vode RS; 

 INFRA d.o.o.; 

 številni javni zavodi kot pripravljavci raznih strokovnih podlag (Geodetski inštitut RS, 
Geološki zavod RS, Nacionalni inštitut za biologijo, NIB-Morska biološka postaja,  Zavod 
RS za varstvo narave…) 

 

Odgovornost?    Ministrstvo za okolje in prostor.  

 

(4. člen ZV-1) 
 

Upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči je v pristojnosti države, 
razen tistih nalog, za katere je po tem zakonu pristojna lokalna skupnost. 

 



Obstoječe stanje organiziranosti 

na področju upravljanja z 

vodami v RS 
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Ključna izhodišča reorganizacije 

področja upravljanja z vodami v 

RS 
 decentralizacija in ojačitev upravljanja z vodami na nivoju porečij;  

            - Zgornja Sava;  

            - Srednja (Ljubljanska) Sava;  

            - Spodnja Sava;  

            - Savinja;  

            - Drava;  

            - Mura;  

            - Soča;  

            - jadranske reke z morjem;  

 

 manj vpletenih inštitucij z jasno odgovornostjo in jasnimi relacijami med njimi;  

 

 izvajanje javne službe (redno vzdrževanje vodotokov in vodne infrastrukture) s koncesionarji 
ostaja nespremenjeno;  

 

 konkreten gradbeni inženiring, projektiva in gradbena izvedba protipoplavnih in drugih 
vodarskih investicij ostanejo nespremenjeni (poteka preko oddaje del preko javnih naročil);  
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organiziranosti na področju 

upravljanja z vodami v RS 
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Predvideno stanje organiziranosti na 
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Pričakovani rezultati oz. cilji izvajanja 

Strategije upravljanja z vodami v RS 

• učinkovita, varna in zanesljiva oskrba z vodo in učinkovito odvajanje in čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode tako za prebivalstvo kot tudi 

gospodarstvo; 

 

• boljše stanje (oz. kvaliteta) voda in morja (ohranitev obstoječega dobrega stanja 

voda in izboljšanje stanja voda na porečjih, kjer je stanje voda neprimerno); 

 

• izboljšanje trajnostnega upravljanja z vodami in boljše storitve za ljudi in 

gospodarstvo tudi v okviru postopkov (prostorski akti, gradbeno dovoljenje, 

koncesije, vodna dovoljenja, itd.); 

 

• nova (zelena) delovna mesta z bolj učinkovitim črpanje sredstev iz EU in drugih 

finančnih mehanizmov; 

 



Ključni izzivi za naprej: 

• kako doseči, da bomo z vodami v Sloveniji še bolj učinkovito 

upravljali in spremljali stanje - na terenu in ne samo na papirju;  

 

• kako iz naslova upravljanja z vodami z bolj učinkovito organizacijo 

področja črpati čim več finančnih sredstev in tako ustvariti čim več 

novih zelenih delovnih mest; 

 

• kako na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode dvigniti zavest o potrebi po 

smotrni rabi in ohranjanju (izboljšanju) stanja voda; 

 

• kako se naučiti živeti z vodo in vsemi njenimi pojavnimi oblikami? 

 



Hvala za pozornost! 


