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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VLADI REPUBLIKE 

SLOVENIJE (ZVRS-C) 

- EPA 420 - II - hitri postopek 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV 

Ljubljana, 16.11.2000 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96, 26/ 
97 in 46/2000) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem po hitrem postopku. 

V skladu z drugim odstavkom 201. člena poslovnika 
Državnega zbora predlagajo, da se zakon sprejme po hitrem 
postopku. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora. 

S tem tekstom predloga zakona nadomeščajo tekst predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi 
Republike Slovenije - EPA 420 - II, ki je bil vložen 4.3.1998. 

Borut Pahor, l.r. 
Tone Anderlič, l.r. 

Anton Delak, l.r. 
Janez Podobnik, l.r. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Sistem državne uprave predstavlja bistveni del institucionalne 
ureditve države. To področje sedaj urejajo trije zakoni in sicer 
Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 
47/97), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99)) ter Zakon o upravi 
(Uradni list RS, št. 67/94). Vsi ti zakoni so sprejeti že po uveljavitvi 
nove Ustave, vendar imajo nekatere pomanjkljivosti, ki 
onemogočajo učinkovito upravljanje države. 

Pomanjkljivost sedanje ureditve se odraža tudi pri sami organizaciji 
vlade. Vlada, katere temeljna funkcija je koordinacija in sinteza 
funkcij vseh ministrstev oziroma celotne državne uprave, ima 

relativno šibko strokovno podporo, ki se večinoma odraža v zgolj 
administrativni in tehnični podpori. Glede na to je eden pomembnih 
razlogov za izdajo novega zakona potreba po okrepitvi centra 
vlade z vrhunsko strokovno podporo, ki bo sposobna oblikovati 
predloge rešitev najbolj zahtevnih strateških in razvojnih vprašanj. 
To pomeni, da je treba sedanje vladne službe temeljito preoblikovati, 
številne njihove sedanje funkcije vrniti ministrstvom, njim samim 
pa dati novo vsebino. 

Problem sedanje ureditve je tudi število ministrov oziroma 
ministrstev. Število sedanjih ministrstev je na zgornji meji 
racionalnosti in možnosti učinkovitega delovanja vlade, kar 
pomeni, da je treba njihovo število nekoliko zmanjšati. Pri tem bo 
treba tudi bolj logično zaokrožiti njihova delovna področja v skladu 
z povezanostjo posameznih področij. 
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2. Namen zakona in temeljne rešitve 

Zakon določa bolj ustrezno število ministrstev, ki pokrivajo logično 
zaokrožena delovna področja. Namen nove organiziranosti vlade 
je zagotoviti njeno bolj ustrezno in gibljivo organizacijo, ki bi z 
okrepljeno vlogo centra vlade lahko bolje izvajala svojo 
koordinativno in združevalno funkcijo pri izvajanju vseh nalog 
izvršilne oblasti. 

Zakon zmanjšuje število ministrstev na štirinajst. V razmerju do 
sedanjega zagona združuje ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti, ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in 
ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, pri čemer mu dodaja 
še področje tehnologije iz dosedanjega ministrstva za znanost in 
tehnologijo, nato pa združuje še ministrstvo za znanost in 
ministrstvo za šolstvo in šport. Zaradi nujnosti hitrejšega 
prilagajanja Slovenije prehodu iz postindustrijske v informacijsko 
družbo v pogojih hitro naraščajoče globalizacije zakon na novo 
ustanavlja ministrstvo za informacijsko družbo, ki prevzema 
področje in naloge telekomunikacij in pošte iz dosedanjega 
ministrstva za promet in zveze, ki nadaljuje z delom kot ministrstvo 
za prometno infrastrukturo. Poleg tega ima lahko še do dva ministra 
brez listnice. 

Na področju organizacije najprej ureja urad predsednika vlade. 
Urad predsednika vlade opravlja strokovne in druge naloge za 
predsednika vlade, vodi pa ga vodja urada, ki ima položaj direktorja 
vladne službe. 

Novost predstavljajo strateški sveti predsednika vlade. Predsednik 
vlade lahko ustanavlja strateške svete. Strateški sveti 
obravnavajo in pripravljajo načrte razvoja na svojem področju, 
dajejo mnenja k predlogom ministrov in po potrebi pripravljajo 
predloge za predsednika vlade. Namen strateških svetov je 
okrepiti položaj urada predsednika vlade predvsem s strokovno 
podporo, saj so člani svetov praviloma najboljši strokovnjaki za 
posamezna vprašanja. Tako predstavljajo t.i. think tank, ki s svojo 
svetovalno funkcijo pomaga predsedniku vlade pri združevanju 
resornih politik v politiko vlade. Člane strateških svetov imenuje 
predsednik vlade, pri čemer njihovo število naj ne bi preseglo 
števila pet za posamezen strateški svet. 

Strateške svete praviloma vodijo ministrski svetniki, ki jih imenuje 
predsednik vlade. Ministrski svetniki nimajo lastnih pristojnosti, 
ampak lahko izvajajo svoja pooblastila zgolj v okviru pooblastil, ki 
jih nanje prenese predsednik vlade. V tem okviru jih lahko pooblasti 
za izvajanje posameznih koordinativnih nalog. 

Ministrski svetniki v tem smislu nimajo nobenih izvirnih pooblastil 
ministrov, kot je npr. izdajanje splošnih in konkretnih aktov. Njihova 
edina naloga je pomoč predsedniku vlade pri izvajanju njegovih 
koordinativnih nalog. V tej svoji funkciji niso hierarhično nadrejeni 
ministrom, ampak predstavljajo zgolj koordinativno točko v uradu 
predsednika vlade, ki naj bi olajšala delo predsedniku vlade. 

Zakon ureja tudi generalni sekretariat vlade, ki ga vodi generalni 
sekretar. Zadolžen je koordinacijske in strokovne naloge za vlado, 
predvsem pa za pripravo sej vlade in za zagotavljanje izvrševanja 
njenih odločitev. Te svoje naloge opravlja po navodilih predsednika 
vlade. Poleg tega generalni sekretar vodi vladne službe, razen 
tistih, ki jih vodijo ministri brez listnice ali direktorji, ki so neposredno 
odgovorni predsedniku vlade. 

Vlada sama ustanavlja in ukinja vladne službe s svojim aktom. 
Vodijo jo lahko ministri brez listnice ali na eni strani direktorji, ki so 
neposredno odgovorni predsedniku vlade, na drugi strani pa 
direktorji, ki so odgovorni generalnemu sekretarju. 

Zakon ohranja kategorijo državnih sekretarjev, ki pa so lahko 
analogno imenovani tudi v urad predsednika vlade. 

V prehodnih in končnih določbah zakon določa, da je najkasneje 
v šestih mesecih potrebno uskladiti z določbami tega zakona 
zakon, ki ureja število ministrstev, njihove pristojnosti in 
organizacijo ministrstev ter drugih upravnih organov. 

Poleg tega ureja reorganizacijo ministrstev, do katere bo prišlo 
zaradi krčenja njihovega števila. Enako daje tudi izhodišče za 
reorganizacijo vladnih služb, pri čemer zahteva njeno dokončanje 
v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. Ta rok je 
relativno dolg iz razloga, ker bo reorganizacija vladnih služb 
posegla tudi v delovna področja ministrstev, za kar bo treba ali 
sprejeti novi zakon o upravi, ali pa dopolniti obstoječi Zakon o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev. 

3. Finančne posledice 

Zmanjšanje števila ministrstev in resornih ministrov pomeni 
zmanjšanje stroškov, ki izhajajo iz tega naslova. 

Uveljavitvi zakona bo sledila reorganizacija vladnih služb - 
odprava nekaterih vladnih služb in prenos njihovih nalog na 
ministrstva. Ta reorganizacija sama po sebi nima neposrednih 
finančnih učinkov, predvideti pa je mogoče, da bo omogočila 
organizacijsko racionalizacijo in s tem zmanjšanje obremenitev 
za proračun. 

4. Obrazložitev predloga za sprejem zakona po hitrem 
postopku 

Spremembe in dopolnitve zakon o vladi morajo biti sprejete pred 
oblikovanjem nove vlade po konstituiranju Državnega zbora. Glede 
na to njihov sprejem po hitrem postopku narekujejo potrebe države, 
saj je neposredno v njenem interesu, da se vlada čimprej oblikuje 
in deluje po novih pravilih. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/ 
96 in 47/97) se 8. člen spremeni tako, da se glasi: 

"Vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri. 

V vladi so ministri za: 
notranje zadeve, 
zunanje zadeve, 
finance, 
obrambo, 
pravosodje, 
gospodarstvo, 
prometno infrastrukturo, 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
okolje in prostor, 
kulturo, 
šolstvo, znanost in šport, 
zdravstvo, 
delo, družino in socialne zadeve, 
za informacijsko družbo. 

Poleg ministrov iz prejšnjega odstavka tega člena ima lahko vlada 
tudi do dva ministra brez listnice." 
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2. člen 25. člen 

15. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Predsednik vlade lahko določi ministra, ki ga nadomešča v 
primeru odsotnosti ali zadržanosti. 

Predsednika vlade ni mogoče nadomeščati pri opravljanju nalog, 
ki se nanašajo na zaupnico vladi ter na imenovanje in razrešitve 
ministrov." 

3. člen 

Črta se 19. člen. 

4. člen 

IV. poglavje se spremeni tako, da se glasi: 

"IV. ORGANIZACIJA VLADE 

22. člen 

Predsednik vlade ima urad predsednika vlade. 

Urad predsednika vlade opravlja strokovne in druge naloge za 
predsednika vlade. 

Urad predsednika vlade vodi vodja urada predsednika vlade, ki 
ima položaj direktorja vladne službe, ki je neposredno odgovoren 
predsedniku vlade. 

23. člen 

Predsednik vlade lahko ustanovi strateške svete. Z aktom o 
ustanovitvi se določijo naloge in delovno podorčje strateškega 
sveta. Strateški sveti v okviru svojega delovnega področja 
obravnavajo in pripravljajo načrte razvoja na svojem področju, 
dajejo mnenja k predlogom posameznih ministrov, ki se 
obravnavajo na seji vlade, ter po potrebi pripravljajo predloge za 
predsednika vlade. 

Člane strateškega sveta imenuje predsednik vlade. 

Z ustanovitvijo strateškega sveta se seznani vlada na prvi 
naslednji seji po ustanovitvi. 

24. člen 

Strateški svet praviloma vodi ministrski svetnik. Ministrskega 
svetnika imenuje in razrešuje predsednik vlade. Ministrskemu 
svetniku preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije 
predsedniku vlade, z odstopom ali razrešitvijo. 

Predsednik vlade lahko pooblasti ministrskega svetnika za 
izvajanje njegovih posameznih koordinativnih nalog. 

Ministrski svetnik ima glede plače, nadomestil, drugih osebnih 
prejemkov in povračil, socialnega zavarovanja ter dopustov enake 
pravice kot minister. 

Za pravice ministrskega svetnika po prenehanju mandata se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih 
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93). 

Vlada ima generalni sekretariat vlade, ki opravlja koordinacijske 
in strokovne naloge za vlado. Generalni sekretariat vlade vodi 
generalni sekretar. 

Generalni sekretar po navodilih predsednika vlade skrbi za 
pripravo sej vlade in izvrševanje njenih odločitev ter opravlja druge 
naloge v zvezi z organizacijo dela v vladi in vladnih službah. 

Generalni sekretar vlade je predstojnik vseh vladnih služb, razen 
tistih, ki jih vodijo ministri brez listnice in direktorji, ki so neposredno 
odgovorni predsedniku vlade. 

Generalni sekretar vlade je za svoje delo odgovoren vladi. 
Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog 
predsednika vlade. 

Generalnemu sekretarju vlade preneha funkcija z odstopom ali z 
razrešitvijo oziroma z dnem prenehanja funkcije predsednika 
vlade. 

Generalni sekretar ima glede vodenja vladnih služb enaka 
pooblastila in odgovornosti kot ministri pri vodenju ministrstev. 

25. a člen 

Za opravljanje strokovnih nalog vlade se ustanovijo vladne službe. 

Vladne službe ustanovi vlada s svojim aktom. 

25. b člen 

Vladno službo vodi minister brez listnice ali direktor. 

Direktorja vladne službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku 
vlade, imenuje vlada na predlog predsednika vlade. 

Ostale direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog 
generalnega sekretarja vlade in so temu tudi neposredno 
odgovorni. 

Minister brez listnice in direktor, ki je neposredno dogovoren 
predsedniku vlade, imata pri vodenju vladne službe enaka 
pooblastila in odgovornosti kot ministri glede vodenja ministrstev. 

25. c člen 

Vlada lahko na predlog predsednika vlade ali ministra imenuje 
državnega sekretarja, ki opravlja strokovno delo na širših 
zaokroženih področjih v okviru ministrstva oziroma v uradu 
predsednika vlade. 

Državni sekretar pomaga predsedniku vlade oziroma ministru 
pri opravljanju funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da predsednik 
vlade oziroma minister. 

Državnemu sekretarju preneha funkcija z odstopom in z 
razrešitvijo. Ob prenehanju funkcije predsednika vlade ali ministra 
mora državni sekretar novemu predsedniku vlade oziroma 
ministru ponuditi svoj odstop. 

Državnega sekretarja razreši vlada na predlog predsednika vlade 
oziroma ministra, ki je predlagal njegovo imenovanje." 

21. november2000 5 poročevalec, št. 96 



5. člen 

Zakon, ki ureja število ministrstev, njihove pristojnosti in 
organizacijo ministrstev ter drugih upravnih organov je treba 
uskladiti z določbami tega zakona najkasneje v šestih mesecih 
od njegove uveljavitve. 

6. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo delovati: 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in 
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem. 

7. člen 

Do izteka roka iz 4. člena tega zakona nadaljujejo z delom: 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti z delovnim področjem 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za malo 
gospodarstvo in turizem, Ministrstva za ekonomske odnose 
in razvoj, razen delovnega področja nadzora nad državnimi 
pomočmi in delovnega področja Urada Republike Slovenije 
za makroekonomske analize, ter z delom delovnega področja 
Ministrstva za znanost in tehnologijo, ki se nanaša na 
tehnologijo, kot ga določajo 6. člen, 13., 4., 5., 6. in 7. odstavek 
4. člena, 1. odstavek 16. člena Zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/ 
97 in 60/99)) in 5. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni 
list RS, št. 47/97); 
Ministrstvo za šolstvo in šport kot Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport z delovnim področjem Ministrstva za šolstvo 
in šport in Ministrstva za znanost in tehnologijo, razen tistega 
dela delovnega področja, ki se nanaša na tehnologijo, kot ga 
določata 14. in 16. člen Zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/ 
99); 
Ministrstvo za promet in zveze kot Ministrstvo za prometno 
infrastrukturo z delovnim področjem Ministrstva za promet in 
zveze kot ga določa 13. člen Zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev, razen delovnega področja Uprave RS 
za telekomunikacije, področja poštnega in 
telekomunikacijskega prometa ter telekomunikacijskih zvez 
in sistemov ter področja inšpekcijskega nadzora za poštni in 
telekomunikacijski promet, telekomunikacijske sisteme in 
zveze v delovnem področju prometnega inšpektorata RS; 
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj kot vladna služba, ki jo vodi direktor, ki je neposredno 
odgovoren predsedniku vlade. 

Delovno področje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, ki 
se nanaša na nadzor nad državnimi pomočmi, preide v delovno 
pristojnost Ministrstva za finance. 

8. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prične z delom Ministrstvo za 
informacijsko družbo. V njegovi sestavi sta: 

Uprava RS za telekomunikacije in 
Inšpektorat RS za pošto in telekomunikacije. 

Ministrstvo za informacijsko družbo opravlja zadeve, ki se 
nanašajo na informatiko in informacijske sisteme, na razvoj 
informacijske tehnologije, pospeševanje informacijske družbe in 
elektronskega poslovanja, na poštni in telekomunikacijski promet, 
na telekomunikacijske zveze in sisteme ter inovacije. 

Uprava RS za telekomunikacije opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na upravljanje radijskega frekvenčnega spektra; na 
telekomunikacijske sisteme in naprave, na urejanje 
telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zvezi s 
telekomunikacijami. 

Inšpektorat RS za pošto in telekomunikacije nadzoruje izvrševanje 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo poštni in 
telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze in sisteme. 

9. člen 

Ministrstvo za informacijsko družbo z dnem uveljavitve tega 
zakona prevzame vse zaposlene, dokumentacijo in materialna 
sredstva, s katerimi je razpolagala Uprava RS za telekomunikacije 
znotraj Ministrstva za promet in zveze kot tudi tiste zaposlene, 
dokumentacijo in materialna sredstva, s katerimi so se znotraj 
Ministrstva za promet in zveze ter Prometnega inšpektorata RS 
opravljale naloge, ki jih prevzema Ministrstvo za informacijsko 
družbo. 

Ministrstva in Urad za makroekonomske analize in razvoj, ki na 
podlagi prvega odstavka 6. člena prevzamejo naloge ministrstev 
iz 5. člena, prevzamejo tudi delavce, ki so na dan uveljavitve tega 
zakona opravljali te naloge. 

10. člen 

Vlada v šestih mesecih po začetku uporabe tega zakona uskladi 
organizacijo in naloge vladnih služb s tem zakonom. 

V primeru, da se naloge vladne službe prenesejo v delovno 
področje ustreznega ministrstva, le-to prevzame tudi zaposlene, 
dokumentacijo in materialna sredstva teh služb. 

S prenosom nalog vladne službe na ministrstvo preneha funkcija 
predstojnika vladne službe. Dotedanji predstojnik vladne službe 
se lahko razporedi na ustrezno delovno mesto v ministrstvu, za 
katero izpolnjuje pogoje. 

Direktorji tistih vladnih služb, ki nadaljujejo z delom po reorganizaciji, 
se imenujejo najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. Na mesto direktorja je lahko brez javnega natečaja 
imenovan dotedanji predstojnik vladne službe, če izpolnjuje 
predpisane pogoje. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Vlada je kolektivni organ, ki ga sestavljajo predsednik vlade in 
ministri (1. člen). Tako kot v mnogih drugih primerjalnih sistemih 
pozna tudi predlog zakona dve vrsti ministrov: resorne ministre, 
torej ministre, ki vodijo ministrstva in odgovarjajo za določeno 
področje ter ministre brez listnice, ki lastnega ministrstva nimajo, 
v večini primerov pa so imenovani za izvedbo določenega projekta 
v času mandata vlade (npr. vključevanje v Evropsko Unijo). Število 
resornih ministrstev je politična odločitev vsake posamezne 
vladne koalicije, saj programi vladajočih strank dajejo različne 
poudarke posameznim področjem, kar terja (pre)oblikovanje 
ministrstev samih. Ne glede na političnost te odločitve pa je 
smiselno upoštevati racionalnost pri oblikovanju resorjev in 
njihovega števila, saj lahko neracionalna delitev pristojnosti in 
preveliko število ministrov oslabi možnost medsebojne 
koordinacije in oteži sprejemanje odločitev, s tem pa ohromi 
učinkovitost delovanja vlade same. 

V skladu s 1. členom predloga zakona je določenih 14 resornih 
ministrov za: 

notranje zadeve, 
zunanje zadeve, 
finance, 
obrambo, 
pravosodje, 
gospodarstvo, 
prometno infrastrukturo, 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
okolje in prostor, 
kulturo, 
šolstvo, znanost in šport, 
zdravstvo, 
delo, družino in socialne zadeve, 
informacijsko družbo. 

Predsednik vlade lahko določi ministra, ki ga nadomešča v primeru 
odsotnosti ali zadržanosti (2. člen). Nadomeščanje ni mogoče v 
primerih, ki so po ustavi sami v izključni pristojnosti predsednika 
vlade (predlog za imenovanje in razrešitev ministra, vprašanje 
zaupnice). 

Predsednik vlade ima urad predsednika vlade (4. člen), ki ga vodi 
vodja urada predsednika vlade, ki ima položaj direktorja vladne 
službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade. Urad 
predsednika vlade opravlja strokovne in druge naloge za 
predsednika vlade. 

Poleg urada ima predsednik vlade možnost ustanavljanja 
strateških svetov. Strateški sveti v okviru svojega delovnega 
področja obravnavajo in pripravljajo strateške načrte razvoja na 
svojem področju, dajejo mnenja k predlogom posameznih 
ministrov, ki se obravnavajo na seji vlade, ter po potrebi pripravljajo 
predloge za predsednika vlade. Člane strateškega sveta imenuje 
predsednik vlade. 

Strateški svet vodi ministrski svetnik. Ministrskega svetnika 
imenuje in razrešuje predsednik vlade. Ministrskemu svetniku 
preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije predsedniku vlade, 
z odstopom ali razrešitvijo. Predsednik vlade lahko pooblasti 
ministrskega svetnika za izvajanje njegovih posameznih 
koordinativnih nalog. 

Ministrski svetnik ima glede plače, nadomestil, drugih osebnih 
prejemkov in povračil, socialnega zavarovanja in dopustov enake 
pravice kot minister. Za njegove pravice po prenehanju mandata 

pa se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v 
državnih organih. 

Vlada ima generalni sekretariat vlade, ki opravlja koordinacijske 
in strokovne naloge za vlado. Generalni sekretariat vlade vodi 
generalni sekretar. Generalni sekretar skrbi predvsem za pripravo 
sej vlade in izvrševanje njenih odločitev, hkrati pa je predstojnik 
vladnih služb, razen tistih, ki jih vodijo ministri brez listnice in 
direktorji, ki so neposredno odgovorni predsedniku vlade. Glede 
vodenja vladnih služb imajo enaka pooblastila in odgovornosti kot 
ministri pri vodenju ministrstev. 

Generalni sekretar vlade je za svoje delo odgovoren vladi. Imenuje 
in razrešuje ga vlada na predlog predsednika vlade. Generalnemu 
sekretarju vlade preneha funkcija z odstopom ali z razrešitvijo 
oziroma z dnem prenehanja funkcije predsednika vlade. 

Za opravljanje strokovnih nalog vlade se lahko ustanovi ena ali 
več vladnih služb, katere ustanovi vlada s svojim aktom. 

Vladno službo vodi minister brez listnice ali direktor. Direktorja 
vladne službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade, 
imenuje vlada na predlog predsednika vlade. To so najbolj 
pomembne vladne službe kot so SOVA (to ureja sicer poseben 
zakon), Služba Vlade RS za zakonodajo, Služba Vlade RS za 
evropske zadeve in Urad za statistiko. Ostale direktorje imenuje 
vlada na predlog generalnega sekretarja vlade in so temu tudi 
neposredno odgovorni. 

Minister brez listnice in direktor, ki je neposredno odgovoren 
predsedniku vlade, imajo glede vodenja vladne službe enaka 
pooblastila in odgovornosti kot drugi ministri glede vodenja 
ministrstev. 

Znotraj ministrstev se ohranja že uveljavljena funkcija državnih 
sekretarjev, katere imenuje in razrešuje vlada na predlog 
resornega ministra. Državni sekretar opravlja strokovno delo na 
širših zaokroženih področjih v okviru ministrstva oziroma v uradu 
predsednika vlade. Državni sekretar pomaga ministru pri 
opravljanju funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da minister. Ker je 
njegova funkcija vezana na funkcijo ministra, mora državni 
sekretar novemu ministru ponuditi svoj odstop. Enako kot na 
ministrstvih so za pomoč pri političnem in strokovnem delu državni 
sekretarji lahko na predlog predsednika vlade imenovani tudi v 
urad predsednika vlade. 

Zakon, ki ureja število ministrstev, njihove pristojnosti in 
organizacijo ministrstev ter drugih upravnih organov je treba 
uskladiti z določbami tega predloga zakona najkasneje v šestih 
mesecih od njegove uveljavitve (5. člen). 

Predlog zakona ureja tudi reorganizacijo ministrstev (6. in 7. člen), 
saj se število resornih ministrstev zmanjša za tri ministrstva in 
sicer: 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in 
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, 

ki prenehajo delovati z dnem uveljavitve tega zakona. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za 
malo gospodarstvo in turizem se vključita v Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti, prav tako pa tudi del Ministrstva za 
znanost in tehnologijo, ki se nanaša na tehnologijo. Urad Republike 
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Slovenije za makroekonomske analize nadaljuje z delom kot 
vladna služba, ki jo vodi direktor, ki je neposredno odgovoren 
predsedniku vlade. Delovno področje Ministrstva za znanost in 
tehnologijo, razen tistega dela delovnega področja, ki se nanaša 
na tehnologijo se vključi v Ministrstvo za šolstvo in šport, ki postane 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

Predlog zakona tudi ustanavlja novo ministrstvo za informacijsko 
družbo, ki opravlja zadeve, ki se nanašajo na informatiko in 
informacijske sisteme, na razvoj informacijske tehnologije, 
pospeševanje informacijske družbe in elektronskega poslovanja, 
na poštni in telekomunikacijski promet, na telekomunikacijske 
zveze in sisteme ter inovacije. Na ta način bo vlada lahko 
zaokrožila skrb in odgovornost za bodoči razvoj telekomunikacij 
in jih postavila v funkcijo razvoja informacijske družbe. Tako bo 
Slovenija tudi lahko sledila sodobnim tokovom razvitega sveta pri 
ustvarjanju pogojev za kvaliteten prehod iz postindustrijske v 

e-družbo, kar je ključnega pomena za enakopravno konkuriranje 
Slovenije v pogojih nove ekonomije in globalizacije sveta. Zato 
novo ministrstvo od dosedanjega Ministrstva za promet in zveze 
tudi prevzema del nalog in zlasti Upravo za telekomunikacije in 
del inšpekcijskih nalog. 

Ministrstva, ki na podlagi 7. člena in 8. člena prevzamejo naloge, 
prevzamejo tudi delavce, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
opravljali te naloge. 

Vlada v šestih mesecih po začetku uporabe tega zakona opravi 
tudi reorganizacijo vladnih služb ter jo uskladi s tem zakonom 
(10. člen). 

V primeru, da se naloge vladne službe prenesejo v delovno 
področje ustreznega ministrstva, le-to prevzame tudi zaposlene, 
dokumentacijo in materialna sredstva teh služb. 

IV. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 

8. člen 

Vlado sestavljajo predsednik in ministri. 

V vlado se imenujejo ministri za področja: 
- financ, 
- notranjih zadev, 
- zunanjih zadev, 
- pravosodja, 
- obrambe, 
- dela, družine in socialnih zadev, 
- ekonomskih odnosov in razvoja, 
- gospodarskih dejavnosti, 
- kmetijstva, gozdarstva in prehrane, 
- malega gospodarstva in turizma, 
- kulture, 
- okolja in prostora, 
- prometa in zvez, 
- šolstva in športa, 
- zdravstva, 
- znanosti in tehnologije. 

V vlado se lahko imenujejo tudi ministri brez resorja. 

Funkcijo podpredsednika opravlja minister, ki ga določi predsednik 
vlade. 

15. člen 

Minister, ki opravlja funkcijo podpredsednika, nadomešča 
predsednika vlade, če je ta odsoten ali zadržan, pri predstavljanju 
vlade, pri vodenju vladnih sej in usmerjanju uprave, ne more pa 
ga nadomeščati v pravicah, ki se nanašajo na zaupnico vladi ter 
na predloge za imenovanje in razrešitev ministrov. 

19. člen 

Strokovno delo na širših zaokroženih področjih v okviru 
ministrstva vodijo državni sekretarji; imenuje in razrešuje jih vlada 
na predlog ministra. Državni sekretar je za svoje delo odgovoren 
ministru. 

Organe v sestavi ministrstev vodijo predstojniki, ki jih določa 
zakon. Predstojnika organa v sestavi imenuje in razrešuje vlada 
na predlog ministra in je za svoje delo odgovoren ministru. 

Državnemu sekretarju in predstojniku organa v sestavi 
ministrstva preneha funkcija z odstopom ali razrešitvijo. 

Z dnem, ko priseže minister, mora državni sekretar ponuditi svoj 
odstop novemu ministru. 
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IV. URAD PREDSEDNIKA VLADE IN 
DRUGE VLADNE SLUŽBE 

22. člen 

Za koordinacijske in strokovne naloge za predsednika vlade 
ustanovi vlada urad predsednika vlade. Urad predsednika vlade 
vodi generalni sekretar vlade. 

Generalni sekretar po navodilih predsednika vlade skrbi tudi za 
pripravo sej vlade in izvrševanje njenih odločitev ter opravlja druge 
zadeve v zvezi z organizacijo dela v vladi in vladnih službah. V 
odnosu do vladnih služb, razen do Varnostno informativne službe, 
Zavoda Republike Slovenije za statistiko in Službe vlade za 
zakonodajo in vladnih služb, ki jih vodijo ministri brez resorja, ima 
generalni sekretar enaka pooblastila, kot jih ima minister do 
organov v sestavi ministrstva. 

Generalni sekretar vlade je za svoje delo odgovoren vladi. 

Generalnega sekretarja vlade imenuje in razrešuje vlada na 
predlog predsednika vlade. Generalnemu sekretarju vlade 

preneha funkcija z odstopom ali razrešitvijo oziroma z dnem 
prenehanja funkcije vladi. 

23. člen 

Za strokovne naloge, ki so potrebne za izvrševanje njenih pravic 
in dolžnosti, lahko vlada ustanovi tudi druge vladne službe. 

Za organizacijske, tehnične in druge naloge za svoje potrebe in 
za potrebe drugih državnih organov lahko vlada ustanovi servise, 
centre in druge oblike služb. 

24. člen 

Predstojnike služb iz prejšnjega člena imenuje in razrešuje vlada. 
Predstojnikom služb preneha funkcija z odstopom ali razrešitvijo. 

25. člen 

Za službe iz 28. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 
predpisi, ki veljajo za upravne organe v sestavi ministrstev. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 AZILU (ZAzil-A) 

- EPA 24 - III - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 262-05/98-4 
Ljubljana, 9.11.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 23. seji dne 9.11.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O AZILU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o azilu obravnava po hitrem postopku. 
Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da gre za izredne potrebe 
države, saj število ilegalnih prehodov državne meje ter s tem 
povezano število ilegalnih prebežnikov na območju Republike 
Slovenije hitro naraščata. Slovenska policija je namreč v prvih 
devetih mesecih letos obravnavala za 51 % več tujcev kot v 

enakem obdobju lani, kar pomeni 22.458 tujcev.Takšno število 
ilegalnih prebežnikov bistveno vpliva na varnost ljudi in 
premoženja, odraža pa se tudi že v mednarodni strokovni 
javnosti. Vlada Republike Slovenije tudi ugotavlja, da gre v 
precejšnjem številu primerov za zlorabo instituta azila, saj 
večina tujcev, ki zaprosijo za azil, še pred izdajo odločbe 
nadaljuje svojo pot. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr Peter JAMBREK, minister za notranje zadeve, 
- mag. Vinko GORENAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 

IZDAJO ZAKONA 

Zadnjih nekaj let število ilegalnih prehodov državne meje strmo 
narašča. Vzrok za naraščanje v letih 1997, 1988 in deloma še v 
letu 1999 so bile nemirne razmere na območju bivše Jugoslavije, 
temu primerna pa je bila tudi struktura oseb, ki so nedovoljeno 
prečkale državno mejo Republike Slovenije. V drugi polovici 
lanskega leta in v letošnjem letu pa se je struktura oseb, ki so 
nedovoljeno vstopile v Republiko Slovenijo, občutno spremenila. 
Državno mejo Republike Slovenije masovno prestopajo državljani 
držav bližnjega in daljnega vzhoda, statistično pa izstopajo 
državljani Irana (v letošnjem letu kar 40 % vseh obravnavanih 
tujcev), Romunije in Turčije. V prvih devetih mesecih letošnjega 
leta je slovenska policija zaradi ilegalnega prehoda državne meje 
obravnavala 22.458 ali za 51 % več tujcev kot v enakem obdobju 

lani. Število ugotovljenih nedovoljenih prehodov državne meje se 
je najbolj povečalo v drugi polovici letošnjega leta, saj je samo v 
septembru 2000 državno mejo (predvsem iz Hrvaške) prestopilo 
4.216 tujcev (za primerjavo podatek, da je v celem letu 1996 
državno mejo nedovoljeno prestopilo skupno 3.877 oseb). 

Eden od najočitnejših vzrokov za skokovit porast števila oseb, ki 
nedovoljeno vstopajo v Republiko Slovenijo, je zagotovo nemoč 
in neučinkovitost slovenskega pravnega sistema. V drugi polovici 
letošnjega leta skoraj vsi tujci, ki jih policisti zalotijo pri nedovoljenem 
prehodu državne meje ali kasneje v notranjosti države ugotovijo 
nezakonitost njihovega bivanja, v Republiki Sloveniji zaprosijo za 
azil. 

Prosilci za azil se v skladu z Zakonom o azilu ne obravnavajo za 
nedovoljen prehod državne meje niti za nezakonito bivanje v 
Republiki Sloveniji. Prosilci za azil imajo v naši državi vrsto 
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ugodnosti, najpomembnejša pa je pravica do svobodnega gibanja 
(gibanje prosilcev za azil je možno omejiti le v dveh izrednih 
primerih, in sicer če njihova istovetnost ni znana ali zaradi 
preprečitve širjenja nalezljivih bolezni). 

Glede na ugodnosti po Zakonu o azilu se praviloma vsi ilegalni 
migranti prelevijo v »prosilce za azil« in svobodo gibanja praviloma 
zlorabijo za nadaljevanje svoje ilegalne poti v zahodno Evropo. 
Tako se je v praksi izoblikovalo pravilo, da skoraj vsi tujci, ki 
nedovoljeno vstopijo v Republiko Slovenijo, zaprosijo za azil. S 
tem se izognejo obravnavi zaradi nedovoljenega prehoda državne 
meje in morebitni prisilni odstranitvi iz države (odstranitev tujcev 
iz države v njihovo matično državo se je v praksi izkazala kot 
najučinkovitejši ukrep boja zoper ilegalne migracije. S tem smo 
bistveno zmanjšali število ilegalnih vstopov državljanov Kitajske). 
"Prosilci za azil" izkoristijo tudi »brezplačen prevoz do Ljubljane«, 
zdravniško in sanitarno oskrbo, po nekaj dneh okrevanja pa svojo 
pot proti ciljnim državam nadaljujejo. Kategorijo teh oseb dajemo 
namenoma v navednice, saj je iz njihovega vedenja razvidno, da 
se njihove izjave (zaprosilo za azil) v bistvenih elementih razlikujejo 
od njihove volje oz. namena (ilegalno prehajanje čez državno 
mejo). 

Pojav ima več izredno negativnih učinkov, med drugim tudi že 
glasna negodovanja v mednarodni strokovni javnosti. Utemeljeno 
lahko pričakujemo, da bo negodovanju v strokovni javnosti sledilo 
tudi odkrito politično ne strinjanje, kar lahko resno vpliva na 
proces približevanja Slovenije k Evropski uniji na eni strani in 
povzroči »trše« ukrepe pri varovanju t. i . zunanjih schengenskih 
meja na drugi strani. Predvsem slednje lahko tudi negativno vpliva 
na gospodarstvo (predvsem daljše čakalne dobe pri prestopu 
državne meje). 

Skratka, iz prakse je razvidno, da gre v večini primerov za zlorabo 
instituta azila. Zakon o azilu sicer že v tej obliki daje možnost 
pristojnemu organu, da zaradi zlorabe azilnega postopka takoj 
izda odločbo o zavrnitvi prošnje za azil, vendar to ne zadostuje, 
saj skoraj praviloma vsi »prosilci za azil« svojo pot neovirano 
nadaljujejo že pred izdajo odločbe. 

V interesu države je, da navedene negativne posledice, ki jih 
prinašajo ugotovljene zlorabe azilnega postopka, čim hitreje in 
čim bolj omili oziroma odpravi. Dejstvo, da se število oseb, ki 
nedovoljeno vstopajo v Republiko Slovenijo, iz dneva v dan veča, 
utemeljuje predlog, da se obravnavan zakon sprejme po hitrem 
postopku. 

CILJI ZAKONA 

Predlagano dopolnilo Zakona o azilu bo omogočilo, da bomo 
uspešneje preprečevali zlorabe azilnega postopka, kar bo 
vsekakor povečalo pravno varnost tistih oseb, ki so zaprosile za 
azil v resnični želji in volji, da jim Republika Slovenija prizna azil. Z 
možnostjo odvzema prostosti zaradi zlorabe instituta azila do 
pravnomočnosti odločitve o vlogi za azil bomo tudi dosegli dva 
cilja: 

1. da Republika Slovenija ne bo več le tranzitna transverzala, 
preko katere je mogoče neovirano potovati proti ciljni državi 
in 

2. število prošenj za azil se bo zmanjšalo, organ, ki odloča o 
pravici do azila, pa bo lahko končal več postopkov, saj bodo 
tujci lahko aktivno sodelovali v azilnih postopkih. 

Po pravnomočnosti odločbe o azilu pa bo možna tudi prisilna 
odstranitev tujcev iz države, kar je, kot je že navedeno, eden od 
najučinkovitejših ukrepov v boju zoper ilegalne migracije. 

Na sam postopek ob upravičenosti tujca do azila v naši državi 
navedena sprememba ne bo negativno vplivala, nasprotno, 
zakonsko določilo bo omogočilo hitrejše odločanje o pravici 
posameznika. 

Pri pripravi Zakona o spremembah Zakona o azilu so bili 
upoštevani vsi mednarodni standardi. 

FINANČNE POSLEDICE 

Predlagano besedilo zakona nima finančnih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V prvem odstavku 27. člena Zakona o azilu se doda nova, tretja 
alinea, ki se glasi: 

- suma zavajanja ali zlorabe postopka v smislu 36. člena tega 
zakona. 

V prvi alinei se besedica »ali« nadomesti z vejico, v drugi alinei se 
pika nadomesti z besedico »ali«. 

2. člen 

V tretjem odstavku 27.člena Zakona o azilu se za besedilom 
"dokler so za to podani razlogi" pika nadomesti z vejico in doda 
naslednje besedilo: 

Omejitev gibanja zaradi suma zavajanja ali zlorabe postopka pa 
lahko traja do pravnomočnosti odločbe, s katero se odloči o prošnji 
za azil. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

K 1. členu 

Člen v Zakon o azilu uvaja nov razlog, zaradi katerega se lahko 
prosilcem za azil omeji svoboda gibanja. Gre za razloge, 
opredeljene v 36. členu zakona, in sicer kaj se šteje za sum 
zavajanja oziroma zlorabo postopka (lažno predstavljena 
identiteta, uporaba ponarejenih dokumentov, lažna predstavitev 
razlogov za azil, namerno uničenje pomembnih listin, predhodna 
vložitev prošnje za azil v drugi državi, vložitev prošnje zaradi 
odložitve prisilne odstranitve). Trenutno je najbolj pogosto oblika 
zlorabe vložitev prošnje zaradi odložitve prisilne odstranitve. 
Dopolnitev daje možnost, da ob sumu zavajanja oziroma zlorabi 
postopka tujcu omejimo gibanje, zagotovimo njegovo sodelovanje 
v postopku ter omogočimo čim hitrejšo odločitev o njegovi prošnji 

za azil. Tujec ima zoper sklep o omejitvi gibanja možnost pritožbe, 
poleg tega omejitev gibanja ne vpliva na postopek o prošnji za 
azil. 

K 2. členu 

V skladu s temeljnimi mednarodnimi akti o človekovih pravicah 
mora biti vsaka omejitev gibanja zakonsko utemeljena, zoper njo 
mora biti možna pritožba ter je lahko zgolj začasna. V skladu s 35. 
členom zakona organ v primem, da prošnja temelji na zavajanju* 
ali se postopek zlorablja, lahko odloči takoj. Bojazen, da bi tujci 
predolgo čakali na pravnomočno odločbo oziroma bi bilo njihovo 
gibanje omejeno predolgo, je tako neutemeljena. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA: 

27. člen 
(omejitev gibanja) 

(1) Prosilcu za azil se lahko začasno omeji gibanje, če je to 
potrebno zaradi: 

- ugotavljanja istovetnosti prosilca za azil ali 
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. 

(2) Gibanje se lahko omeji: 
s prepovedjo gibanja izven določenega območja ali 
s prepovedjo gibanja izven azilnega doma ali 
s prepovedjo gibanja izven mejnega prehoda, če tam obstajajo 
možnosti za nastanitev. 

(3) Omejitev gibanja odredi ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, s sklepom. Omejitev gibanja lahko traja do prenehanja 
razlogov, vendar najdalj tri mesece. Če so razlogi za omejitev 
gibanja po tem času še vedno podani, se omejitev lahko 
podaljša še za en mesec. Omejitev gibanja iz razlogov 
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni traja, dokler so za to 
podani razlogi. 

(4) Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec za azil pravico 
pritožbe na upravno sodišče v treh dneh po njegovi vročitvi. 
Sodišče mora po predhodnem ustnem zaslišanju o pritožbi 
odločiti v treh dneh. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1) Naslov predlooa akta: 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o azilu 
(Zazil) 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi«: 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo 
/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene 
/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti, 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 

V celoti usklajeno s: 
Konvencijo o statusu beguncev, Ženeva julij 1951. 
Protokol o statusu beguncev, New York 31. januar 1962. 
Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, Rim 4. novembra 1950. 
Dublinsko konvencijo, ki določa državo odgovorno za 
obravnavanje prošenj za azil vloženih v eni od držav 
članic EU, Dublin 15. junij 1950. 
Resolucija o usklajenem obravnavanju vprašanj glede 
tretjih držav gostiteljic, London 30. november in 1. 
december 1992. 

- Sklep o državah v katerih na splošno ni resne nevarnosti 
preganjanja, London 30. november in december 1992. 
Resolucija sveta EU o minimalnih zagotovilih v azilnem 
postopku, 20. junij 1995. 
Skupno stališče o usklajeni uporabi definicije pojma 
»Begunec« v 1. členu Ženevske konvencije in 28. julija 
1951 v statusu beguncev, 4. marec 1996. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zoora| navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovn|akov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
Univerza...) In priloženo nllhovo mnenje o usklalenostl 

Ne 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

/ 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa 

dr. Peter JAMBREK, l.r. 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

VODAH (ZV-1) 

■ EPA 1111 - II ■ druga obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 324-01/98-4 
Ljubljana, 26.10.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 26.10.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VODAH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 
53. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
27.7.2000 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o vodah - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Andrej UMEK, minister za okolje in prostor, 
-Margareta SREBOTNJAK BORSELLINO, državna 

sekretarka v Ministrstvu za okolje in prostor, 
- Dušan PICHLER, državni podsekretar v Ministrstvu za okolje 

In prostor. 

doc. dr. Venca Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

I. del: TEMELJNE DOLOČBE 

1.Uvodne določbe 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi 
vodami (v nadaljnjem besedilu: vode) ter vodnimi in priobalnimi 
zemljišči. 

(2) Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega 
varstvo voda, urejanje odtočnih razmer zaradi ohranjanja in 
uravnavanja vodnih količin ter varstva pred škodljivim delovanjem 
voda, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in odločanje o 
rabi ter izkoriščanju voda. 

(3) Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na področju 
voda, vodne objekte in naprave ter druga vprašanja, povezana z 
vodami. 

2. člen 
(cilji zakona) 

Cilj upravljanja z vodami, vodnimi in priobalnimi zemljišči je njihova 
trajnostna raba, tako da se preprečuje čezmerno obremenjevanje 
voda, ohranja in izboljšuje njihovo kakovost, zagotavlja ohranjanje 
naravnih procesov in naravnega ravnovesja voda, vodnih in 
obvodnih ekosistemov ter krajinskih značilnosti voda, zagotavlja 
varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje ter 
uravnavanje vodnih količin v primeru pomanjkanja vode zaradi 
suše in za različne vrste rabe voda, vodnih in priobalnih zemljišč. 

3. člen 
(načela upravljanja z vodami) 

(1) Ob upoštevanju temeljnih načel varstva okolja upravljanje z 
vodami ter z vodnimi in priobalnimi zemljišči temelji na: 

1. celovitosti povodja ob upoštevanju dinamike voda in naravnih 
procesov ter medsebojni povezanosti in soodvisnosti vodnih in 
obvodnih ekosistemov, 
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2. trajnostni rabi voda, utemeljeni na omogočanju delovanja 
naravnih procesov in ohranjanju naravnega ravnovesja vodnih in 
obvodnih ekosistemov ter dolgoročnem varstvu in smotrni rabi 
razpoložljivih vodnih virov, 
3. preprečevanju čezmernega obremenjevanja in nesmotrne rabe 
ali izkoriščanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, 
4. ekonomskem ovrednotenju voda in uveljavljanju načela 
povrnitve stroškov zaradi rabe voda in njihovega onesnaževanja, 
5. sodelovanju javnosti, 
6. upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik in novih dognanj 
znanosti o naravnih zakonitosti. 

(2) Raba in posegi v kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča 
morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da se ohranjanja ravnotežje 
vodnega režima in ne poslabšuje odtočnih razmer. 

4. člen 
(naloge države in lokalne skupnosti) 

Upravljanje voda in vodnih ter priobalnih zemljišč je v pristojnosti 
države, razen tistih nalog, za katere je po tem zakonu pristojna 
lokalna skupnost. 

5. člen 
(vode in vodna zemljišča) 

(1) Vodno zemljišče je lahko v lasti osebe zasebnega ali javnega 
prava. 

(2) Vode in vodna zemljišča so pod posebnim varstvom države. 

6. člen 
(posegi v vode, vodna in priobalna ter druga 

zemljišča) 

(1) Rabo in izkoriščanje ter posege v vode, vodna in priobalna 
zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih je 
treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se omogoča 
ohranjanje naravnih procesov, naravno ravnovesje vodnih in 
obvodnih ekosistemov, naravnih vrednot in območij, zavarovanih 
po predpisih o ohranjanju narave, krajinskih značilnosti voda in 
varstvo pred škodljivim delovanjem voda. 

(2) Vsakdo je dolžan varovati kakovost in količino voda ter jo 
uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih 
in obvodnih ekosistemov, skladno s pogoji, ki jih določa ta zakon 
In drugi predpisi. 

7. člen 
(plačilo za obremenjevanje voda) 

(1) Za vsako rabo ali izkoriščanje vodnega ali morskega dobra ali 
naplavin, razen za splošno rabo, se plačuje pridobitev vodne 
pravice in vodno povračilo, skladno z določbami tega zakona. 

(2) Za onesnaževanje voda se plačuje taksa, skladno s predpisi 
o varstvu okolja. 

8. člen 
(pomen pojmov) 

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Vodni režim je sklop naravnih ali po človeku povzročenih 
hidroloških, fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti, ki se nanašajo 
na površinske in podzemne vode na določenem območju in v 
določenem času. 
2. Povodje je območje, iz katerega vse celinske vode odtekajo 
preko potokov, rek ali jezer v reko, ki se izliva v morje. 
3. Podpovodje je območje, iz katerega vse celinske vode odtekajo 
preko potokov, rek ali jezer v reko ali jezero. 
4. Vodno območje je s predpisom določeno območje, ki obsega 
več povodij ali podpovodij, skupaj s pripadajočimi podzemnimi 
vodami in je teritorialna podlaga za upravljanje z vodami. 
5. Meddržavne vode so površinske in podzemne vode, ki tečejo 
po mejni črti med dvema ali več državami, ali tečejo čez to črto ali 
potekajo ob njej. 
6. Površinske vode so vode, ki se nahajajo na površju zemlje. 
7. Podzemne vode so vode pod površino tal v zasičenem območju 
in v neposrednem stiku s površino tal ali z nezasićenim območjem 
pod površino tal, 
8. Pitna voda je voda, ki ustreza predpisanim kakovostnim merilom 
in se lahko uporablja za pitje. 
9. Mineralna voda je podzemna voda, ki ustreza predpisanim 
kriterijem, zajema pa se iz vrtine, izvira ali zajetja, 
10. Termalna voda je podzemna voda iz vrtine, izvira ali zajetja, ki 
ustreza predpisanim kriterijem. 
11. Termomineralna voda je termalna voda z značilnostmi 
mineralne vode. 
12. Ekološko stanje površinskih voda je opredeljeno s kakovostjo 
vodnega ekosistema, glede na njegovo strukturo in delovanje. 
13. Kemijsko stanje voda je opredeljeno s koncentracijami snovi 
in drugih pojavov v vodi. 
14. Količinsko stanje podzemnih voda je opredeljeno s stopnjo 
rabe podzemnih voda. 
15. Raziskovanje podzemnih voda je določanje geološke strukture 
in hidrodinamičnih parametrov vodonosnika, izvajanje meritev in 
odvzemanje vzorcev vode za analizo kemijskih, fizikalno- 
kemijskih in bioloških lastnosti voda. 
16. Območje somornice je prehodno območje na ustju celinske 
vode, ki se izliva v morje, kjer se mešata celinska voda in morje. 
17. Evtrofično območje je območje, na katerem je mogoče ugotoviti 
ali pričakovati takšno obremenjenost voda s hranilnimi snovmi, 
posebno s spojinami dušika ali fosforja, ki pospešujejo predvsem 
rast alg in višjih vodnih rastlin. 
18. Neposredno odvajanje voda v podzemne vode je odvajanje 
odpadnih vod v podzemne vode brez precejanja skozi zemljino 
ali kamenine, ki so pod površino tal. 
19. Plavine so trdni mineralni delci, ki jih morje ali celinske tekoče 
vode plavijo iz izvorov plavin kot rinjene plavine po dnu strug 
vodotokov ali kot lebdeče plavine z vodnim tokom. 
20. Naplavine so trajne ali začasno odložene rečne, hudourniške 
ali morske plavine (mivka, pesek, gramoz), ki se nahajajo na 
vodnem ali priobalnem zemljišču. 
21. Plavje so organski in drugi plavajoči predmeti (debla, vejevje, 
listje, odpadki in podobno). 
22. Mokrišče je območje po določbah mednarodne pogodbe. 
23. Kopalne vode so vode, v katerih je kopanje s pravnim aktom 
pristojnega organa dovoljeno ali vode, kjer kopanje ni 
prepovedano, pa se v njih običajno kopa večje število ljudi. 
24. Poseg v vode je poseg v okolje, ki se nanaša na splošno ali 
posebno rabo ali izkoriščanje voda, na izvajanje javnih služb po 
tem zakonu in na onesnaževanje voda. 
25. Škodljivo delovanje voda je delovanje voda, ki v večjem obsegu 
ogroža življenje ljudi ali njihovo premoženje. 
26. Vodna pravica je pravica do posebne rabe ali izkoriščanja 
vodnega ali morskega dobra. 
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2. Delitev voda 

9. člen 
(delitev voda) 

(1) Vode so površinske vode in podzemne vode. 

(2) Površinske vode so celinske vode in morje. 

10. člen 
(razvrščanje voda v rede) 

(1) Površinske vode se po pomenu, ki ga imajo za varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda, vzdrževanje voda, vodnih ter 
priobalnih zemljišč in za gospodarski razvoj, razvrstijo v 1., 2., 3. 
in 4. red. 

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) 
razvrsti vode v rede iz prejšnjega odstavka. 

2.1. Celinske vode 

2.1.1. Delitev celinskih voda, vodno in priobalno 
zemljišče 

11. člen 
(delitev celinskih voda) 

(1) Celinske vode so tekoče vode in stoječe vode. 

(2) Tekoče vode so naravni vodotoki kot so hudourniki, potoki in 
reke, ne glede na to, ali imajo stalen ali občasen pretok. 

(3) Tekoče vode so tudi vodotoki, ki nastanejo zaradi prestavitve 
naravnega vodotoka ali njegove ureditve. 

(4) Stoječe vode so naravna jezera, vključno s presihajočimi, 
ribniki, mlake in drugi naravni vodni zbiralniki, ki imajo stalen ali 
občasen pritok ali odtok tekočih ali podzemnih voda. 

(5) Stoječe vode so tudi vodni zbiralniki, ki so nastali z zajezitvijo 
tekočih voda ali zaradi drugega posega v prostor. 

12. člen 
(vodno zemljišče celinskih voda) 

(1) Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno 
prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke 
in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je 
vodno zemljišče celinskih voda (v nadaljnjem besedilu: vodno 
zemljišče) in sega do meje brega. Za vodno zemljišče se štejejo 
tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zemljišča 
presihajočih jezer niso vodna zemljišča. 

(3) Meja brega iz prejšnjega odstavka sega do črte enoletne 
visoke vode ali se določi na podlagi značilnih geomorfoloških 
sprememb. 

(4) Minister, pristojen za vode (v nadaljnjem besedilu: minister) 
predpiše podrobnejši način določanja meje brega iz prejšnjega 
odstavka. 

13. člen 
(določitev meje vodnega zemljišča) 

(1) Mejo posameznega vodnega zemljišča določi na podlagi 
določb prejšnjega člena Družba iz 172. člena tega zakona. 

(2) Mejo vodnega zemljišča iz prejšnjega odstavka se vnese v 
zemljiški kataster. 

14. člen 
(določitev parcele vodnega zemljišča) 

(1) Določitev parcele vodnega zemljišča lahko zahteva lastnik 
vodnega zemljišča ali ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo). 

(2) Določitev parcele vodnega zemljišča se izvede na podlagi 
določb 12. člena tega zakona, skladno s predpisi o geodetski 
dejavnosti in ob sodelovanju pooblaščene osebe Družba iz 172. 
člena tega zakona. 

15. člen 
(zemljišče, namenjeno prestavitvi ali ureditvi) 

Kmetijsko, gozdno ali stavbno zemljišče, ki je s prostorskim aktom 
namenjeno prestavitvi ali ureditvi naravnega vodotoka ali zajezitvi 
tekočih voda, je vodno zemljišče. 

16. člen 
(priobalno zemljišče celinskih voda) 

(1) Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno 
zemljišče celinskih voda (v nadaljnjem besedilu: priobalno 
zemljišče) . 

(2) Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. in 2. reda 
petnajst metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 3. in 4. 
reda pa pet metrov od meje vodnega zemljišča. 

(3) Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi 
nasipi. 

2.1.2. Naravno in grajeno vodno javno dobro 

17. člen 
(naravno vodno javno dobro) 

(1) Celinske in podzemne vode ter vodno zemljišče so naravno 
vodno javno dobro. 

(2) Za naravno vodno javno vodno dobro se šteje tudi zemljišče 
presihajočega jezera v času, ko je prekrito z vodo. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjih odstavkov se za vodno javno 
dobro ne šteje vodno zemljišče v lasti osebe zasebnega prava, 
če voda na njem ni povezana z drugimi površinskimi vodami. 

(4) Poleg zemljišča iz prejšnjega odstavka se za naravno vodno 
javno dobro ne šteje zemljišče, namenjeno zadrževanju visokih 
voda (suhi zadrževalnik) in vodno zemljišče hudournika. 

(5) Vlada lahko vodno zemljišče iz tretjega odstavka tega člena 
odkupi ali razlasti skladno s predpisi, ki urejajo razlastitev, in mu 
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določi status naravnega javnega dobra, če je to nujno potrebno 
zaradi omogočanja splošne rabe ali zaradi ohranjanja naravnega 
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. 

(6) Status naravnega vodnega javnega dobra na vodnem 
zemljišču se po uradni dolžnosti vpiše v zemljiški kataster. 

18. člen 
(grajeno vodno javno dobro) 

(1) Vodno zemljišče, ki je nastalo zaradi prestavitve ali ureditve 
naravnega vodotoka, zajezitve tekočih voda, zaradi odvzema ali 
izkoriščanja rpineralnih surovin ali drugega podobnega posega v 
prostor, je grajeno vodno javno dobro. 

I 
(2) Določitev parcele vodnega zemljišča iz prejšnjega odstavka 
se izvede po predpisih o geodetski dejavnosti. 

(3) Poleg zemljišč iz prvega odstavka tega člena je grajeno vodno 
javno dobro tudi objekt na vodnem ali priobalnem zemljišču 
(grajena obala celinskih voda, pomol in drug podoben objekt), če 
se ga nameni splošni rabi. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka grajeno vodno javno 
dobro ne more postati objekt, ki je namenjen obrambi države ali 
izvajanju nalog policije. 

(5) Če je objekt iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena zgrajen 
na vodnem zemljišču, postane to zemljišče stavbno zemljišče, 
po predpisih o urejanju prostora. 

19. člen 
(nastanek grajenega vodnega javnega dobra) 

(1) Zemljišče iz prvega odstavka prejšnjega člena pridobi status 
grajenega vodnega javnega dobra z odločbo, ki jo izda ministrstvo, 
objekti iz tretjega odstavka prejšnjega člena pa z odločbo, ki jo 
izda organ, ki je dovolil poseg v prostor, po zaključenem posegu 
v prostor. 

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka vsebuje navedbo parcele 
vodnega ali stavbnega zemljišča. 

(3) Izdaja odločbe iz prvega odstavka tega člena ni dopustna, če 
objekt iz tretjega odstavka prejšnjega člena nima uporabnega 
dovoljenja, kadar je to predpisano. 

(4) Status grajenega vodnega javnega dobra se po uradni 
dolžnosti vpiše v zemljiški kataster na podlagi odločbe iz prvega 
odstavka tega člena. 

20. člen 
(prenehanja statusa naravnega vodnega javnega 

dobra) 

(1) Vodnemu zemljišču preneha status naravnega vodnega 
javnega dobra, če zemljišče zaradi naravnega dogodka ali posega 
v prostor več ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 12. člena 
tega zakona. 

(2) Prenehanje statusa naravnega vodnega javnega dobra ugotovi 
na zahtevo lastnika zemljišča ministrstvo z odločbo. 

(3) Odločba iz prejšnjega odstavka je podlaga za izbris statusa 
naravnega vodnega javnega dobra iz zemljiškega katastra, ki se 
izvede po uradni dolžnosti. 

(4) Z odločbo o prenehanju statusa naravnega vodnega javnega 

dobra se vodno zemljišče uvrsti v vrste zemljišč po predpisih na 
področju kmetijstva, gozdov ali stavbnih zemljišč, v soglasju s 
pristojnimi ministrstvi. 

21. člen 
(prenehanje statusa grajenega vodnega javnega 

dobra) 

(1) Za prenehanje statusa grajenega vodnega javnega dobra iz 
prvega odstavka 18. člena tega zakona se uporabljajo določbe 
prejšnjega člena. 

(2) Objektom iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona preneha 
status grajenega vodnega javnega dobra, če so postali trajno 
nepotrebni za splošno rabo voda, če ogrožajo življenje ali zdravje 
ljudi, ali če se namenijo opravljanju dejavnosti iz 37. člena tega 
zakona. 

(3) Prenehanje statusa grajenega vodnega javnega dobra ugotovi 
ministrstvo z odločbo, ki je podlaga za izbris statusa grajenega 
vodnega dobra iz zemljiškega katastra in se izvede po uradni 
dolžnosti. 

22. člen 
(pravni režim naravnega in grajenega vodnega 

javnega dobra) 

(1) Naravno in grajeno vodno javno dobro (v nadaljnjem besedilu: 
vodno dobro) lahko na način in ob pogojih, ki jih določa ta zakon, 
uporablja vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vodni režim in 
naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov in ne 
omejuje enake pravice drugim (v nadaljnjem besedilu: splošna 
raba). 

(2) Posebna raba ali izkoriščanje vodnega dobra je mogoča samo 
na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi pogojev 
iz prejšnjega odstavka, in če bistveno ne omejuje splošne rabe. 

(3) Vodno dobro se lahko uporablja le tako, da nista ogrožena 
njegova substanca in izključena njegova naravna vloga. 

(4) Vlada določi območje, kjer je splošna raba vodnega dobra 
omejena ali prepovedana, če je to potrebno zaradi varstva njegove 
naravne vloge, varovanja življenja ali zdravja ljudi, varstva pred 
onesnaževanjem, varstva pred škodljivim delovanjem voda, 
posebne rabe ali izkoriščanja, in predpiše način in pogoje splošne 
rabe vodnega dobra na tem območju. 

(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko lokalna 
skupnost predpiše način in pogoje splošne rabe zamrznjenih 
površin površinskih voda. 

(6) Z aktom o podelitvi vodne pravice lahko organ, ki ga je izdal, 
naloži imetniku vodne pravice, da mora na območju njenega 
izvajanja dopustiti splošno rabo, če s tem ni ogroženo življenje in 
zdravje ljudi, ali če to bistveno ne poslabša pogojev njenega 
izvajanja. 

23. člen 
(zakonita predkupna pravica države) 

(1) Država je predkupni upravičenec pri nakupu vodnega 
zemljišča. 

(2) Lastnik zemljišča iz prejšnjega odstavka mora o nameravani 
prodaji obvestiti Družbo iz 172. člena tega zakona. Ponudba mora 
vsebovati podatke o zemljišču, ceno in druge prodajne pogoje. 

poročevalec, št. 96 18 21. november2000 



(3) Če se ne uveljavi predkupna pravice države, tako da se v 
šestdesetih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka 
pisno sporoči lastniku zemljišča, da ponudbo sprejema, lahko 
prodajalec proda zemljišče iz prvega odstavka tega člena 
drugemu kupcu. 

(4) Za izvedbo postopka uveljavitve predkupne pravice države 
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo promet s kmetijskimi 
zemljišči. 

2.1.3. Sprememba vodnega zemljišča 

24. člen 
(sprememba struge) 

Če zaradi dogodka, ki ni neposredno posledica človekove 
dejavnosti, celinske vode zapustijo vodno zemljišče, se prejšnje 
stanje vzpostavi, če je to potrebno zaradi varstva pred škodljivim 
delovanjem voda, ohranjanja vodnega režima, nemotenega 
izvajanja že pridobljene vodne pravice ali običajne rabe 
nepremičnin, razen če bi vzpostavitev prejšnjega stanja pomenila 
tveganje za ponovitev dogodka. 

25. člen 
(postopek vzpostavitve prejšnjega stanja) 

(1) Lastnik nepremičnine iz prejšnjega člena ali imetnik vodne 
pravice vloži zahtevo za vzpostavitev prejšnjega stanja na 
ministrstvo najkasneje v enem letu od dne, ko so vode zapustile 
vodno zemljišče. 

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati dokaz o 
lastništvu nepremičnine iz prejšnjega odstavka ali dokazilo o 
obstoju vodne pravice, prikaz prejšnjega stanja in predlog njegove 
ponovne vzpostavitve. 

(3) O zahtevi za vzpostavitev prejšnjega stanja odloča 
ministrstvo, pri čemer mora upoštevati ohranjanje značilnosti 
vodnega režima in naravno ravnovesje voda, vodnih in obvodnih 
ekosistemov ter koristi zaradi vzpostavitve prejšnjega stanja, ki 
se nanašajo na običajno rabo nepremičnin ali izvajanje vodne 
pravice. 

(4) Vzpostavitev prejšnjega stanja se izvede na stroške osebe iz 
prvega odstavka tega člena. 

(5) Strokovni nadzor nad izvedbo del, potrebnih za vzpostavitev 
prejšnjega stanja, opravlja Družba iz 172. člena tega zakona. 

26. člen 
(dovolitev začasne uporabe) 

Lastnik ali drug posestnik zemljišča, ki meji na zemljišče, na 
katerem je dovoljeno vzpostaviti prejšnje stanje, mora dopustiti 
začasno uporabo zemljišča za izvedbo del, potrebnih za 
vzpostavitev prejšnjega stanja brez odškodnine, razen za 
navadno škodo. 

27. člen 
(prenehanje in nastanek vodnega zemljišča) 

(1) Če ne pride do vzpostavitve prejšnjega stanja, se uporabljajo 
določbe 21. člena tega zakona. 

(2) Zemljišče, ki ga je prekrila voda, pa na njem ni bilo vzpostavljeno 
prejšnje stanje, postane vodno zemljišče skladno z določbami 
13. člena tega zakona in pridobi status vodnega dobra, skladno z 
določbami 17. člena tega zakona. 

28. člen 
(nastanek naplavine ali otoka v celinskih vodah) 

Če nastane v celinskih vodah zaradi naravnega dogodka 
naplavina ali otok, ohrani to zemljišče status vodnega zemljišča, 
razen v primerih prvega odstavka 20. člena tega zakona. 

2.2. Morje 

2.2.1. Vodno zemljišče morja 

29. člen 
(vodno zemljišče morja) 

(1) Morje so notranje morske vode in teritorialno morje po 
predpisih o pomorstvu. 

(2) Dno notranjih morskih voda in teritorialnega morja do meje 
obale je vodno zemljišče morja (v nadaljnjem besedilu: vodno 
zemljišče). 

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka postane vodno 
zemljišče tudi zemljišče, ki je nastalo v morju zaradi naplavin ali 
umikanja vode. 

(4) Meja obale sega do črte najvišje plime. 

(5) Podrobnejši način določanja meje obale določi minister. 

(6) Mejo vodnega zemljišča določi Družba iz 172. člena tega 
zakona in se vnese v zemljiški kataster. 

(7) Za spremembo vodnega zemljišča, do katere je prišlo zaradi 
naravnega dogodka, ki ni neposredna posledica človekove 
dejavnosti, se uporabljajo določbe od 24. do 28. člena tega zakona. 

30. člen 
(priobalno zemljišče morja) 

(1) Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče in sega 
petnajst metrov od meje vodnega zemljišča, je priobalno zemljišče 
morja (v nadaljnjem besedilu: priobalno zemljišče). 

(2) Meja priobalnega zemljišča se določi skladno z določbami 13. 
člena tega zakona. 

(3) Minister v predpisu iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona 
predpiše tudi podrobnejša merila za določitev meje iz prejšnjega 
odstavka. 

2.2.2. Morsko javno dobro 

31. člen 
(naravno morsko javno dobro) 

Morje in vodno zemljišče sta naravno morsko javno dobro. 
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32. člen 
(nastanek in prenehanje naravnega morskega 

javnega dobra) 

Za nastanek naravnega morskega javnega dobra se smiselno 
uporabljajo določbe 17. člena tega zakona, za njegovo prenehanje 
pa določbe 20. člena tega zakona. 

33. člen 
(grajeno morsko javno dobro) 

(1) Objekt na vodnem ali priobalnem zemljišču (grajena morska 
obala, pomol, valolom in podobno), ki je namenjen splošni rabi, je 
grajeno morsko javno dobro. 

(2) Za grajeno morsko javno dobro se šteje tudi depresijsko 
zemljišče ali zemljišče, ki nastane kot nasip ali zasip na vodnem 
zemljišču ali izkop na priobalnem zemljišču, zaradi katerega 
nastane vodno zemljišče. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zemljišča iz 
prejšnjega odstavka ne štejejo za grajeno morsko javno dobro, 
če so določena kot naravna vrednota ali se nahajajo na območju, 
zavarovanem po predpisih o ohranjanju narave. 

34. člen 
(nastanek in prenehanje grajenega morskega javnega 

dobra) 

Za nastanek in prenehanje grajenega morskega javnega dobra 
se smiselno uporabljajo določbe 19. in 21. člena tega zakona. 

35. člen 
(pravni režim naravnega morskega in grajenega 

morskega javnega dobra) 

Za pravni režim naravnega in grajenega morskega javnega dobra 
(v nadaljnjem besedilu: morskega dobra) se uporabljajo določbe 
22. člena tega zakona. 

3. Omejitve in odvzem lastninske pravice na vodnih, 
priobalnih in drugih zemljiščih 

36. člen 
(opredelitev) 

(1) Zaradi varstva vodnega režima, omogočanja splošne rabe 
vodnega ali morskega dobra ter opravljanja javnih služb po tem 
zakonu je lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali 
drugega zemljišča dolžan trpeti omejitve, skladno z določbami 
tega zakona. 

(2) Zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska ali 
druga stvarna pravica na zemljišču iz prejšnjega odstavka ali 
drugi nepremičnini v javno korist odvzame ali omeji v primerih, ki 
jih določa ta zakon in na način ter pod pogoji, ki jih določajo 
predpisi, ki urejajo razlastitev. 

(3) Zaradi odvajanja voda z zemljišča ali dovajanja vode na 

zemljišče se sme v korist tega zemljišča ustanoviti služnostna 
pravica odvajanja ali dovajanja vode čez druga zemljišča. 

37. člen 
(posegi na vodno in priobalno zemljišče) 

Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v 
prostor, razen za: 

1. gradnjo objektov javne infrastrukture, 
2. gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih 
zakonih, 
3. renaturacijo, 
4. ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, 
5. gradnjo objektov, potrebnih za rabo ali izkoriščanja voda in 
6. gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in 
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije. 

38. člen 
(omejitve, povezane s splošno rabo) 

(1) Lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča 
mora dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče 
do vodnega ali morskega dobra, če ta v primerni oddaljenosti ni 
mogoč po javnih ali zasebnih cestah ali poteh, ter dopustiti splošno 
rabo vodnega ali morskega dobra, razen, če je na vodnem ali 
priobalnem zemljišču zgrajen objekt iz 5. in 6. točke prejšnjega 
člena. 

(2) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati 
objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem 
&li morskem dobru. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko lastnik 
ali drug posestnik objekta javne infrastrukture izključi splošno 
rabo na območju, na katerem se nahaja objekt, če je to nujno 
zaradi varovanja življenja ali zdravja ljudi. 

(4) Lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišč 
zaradi omejitev iz prvega in drugega odstavka tega člena nima 
pravice do odškodnine, razen za navadno škodo. 

39. člen 
(omejitve, povezane z opravljanjem javnih služb) 

(1) Lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča 
mora zaradi opravljanja javne službe po tem zakonu izvajalcu 
javne službe dovoliti opravljanje z javno službo povezanih del in 
omogočiti neškodljiv dostop na to zemljišče, če dostop v primerni 
oddaljenosti ni mogoč po javnih ali zasebnih cestah ali poteh. 

(2) Izvajalec javne službe mora pri izvajanju dejavnosti iz 
prejšnjega odstavka v čim manjši meri vplivati na stanje zemljišč 
iz prejšnjega odstavka, po opravljenih delih pa odpraviti škodo, 
povzročeno z izvedenimi deli. 

(3) Lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča 
zaradi omejitev iz prvega odstavka tega člena nima pravice do 
odškodnine, razen za tisto navadno škodo, ki je izvajalcu javne 
službe ni uspelo odpraviti v skladu z določbami prejšnjega 
odstavka. 
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40. člen 
(omejitve, povezane z raziskovanjem podzemnih 

voda) 

(1) Lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča 
je zaradi raziskovanja podzemnih voda za oskrbo s pitno vodo ali 
za izvajanje državnega monitoringa podzemnih voda ali za 
raziskovanje podzemnih voda, ki se izvaja v okviru s predpisi 
določene raziskovalne dejavnosti, dolžan dopustiti postavitev in 
obratovanje za izvedbo raziskav potrebnih merilnih naprav, 
izkopna in vrtalna dela, poskusna črpanja, odvzem vzorcev tal in 
druga dela, povezana s sledilnimi preizkusi in širjenjem snovi. 

(2) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka mora pri izvajanju del v 
čim manjši meri vplivati na stanje zemljišč iz prejšnjega odstavka, 
po opravljenih delih pa vzpostaviti stanje, enakovredno stanju 
pred posegom. 

(3) Lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča 
zaradi omejitev iz prvega odstavka nima pravice do odškodnine, 
razen za tisto navadno škodo, ki je izvajalcu del ni uspelo odpraviti 
v skladu z določbami prejšnjega odstavka. 

41. člen 
(razlastitev zaradi splošne rabe) 

Če drugače ni mogoče zagotoviti splošne rabe vodnega ali 
morskega dobra, lahko vlada zahteva omejitev lastninske pravice 
na vodnem ali priobalnem zemljišču skladno s predpisi, ki urejajo 
razlastitev. 

42. člen 
(razlastitev zaradi opravljanja javnih služb) 

(1) Če drugače ni mogoče zagotoviti opravljanja javnih služb po 
tem zakonu, lahko vlada zahteva omejitev lastninske pravice na 
vodnem ali priobalnem zemljišču skladno s predpisi, ki urejajo 
razlastitev. 

(2) Za gradnjo vodnega objekta in naprave, namenjene opravljanju 
javne službe po tem zakonu, se lahko odvzame ali omeji lastninska 
pravica na vodnem ali priobalnem zemljišču skladno s predpisi, ki 
urejajo razlastitev. 

. ">r 
43. člen 

(pravice lastnika priobalnega zemljišča) 

(1) Če je uporaba priobalnega zemljišča zaradi omejitev iz 39. 
člena tega zakona trajno onemogočena, lahko lastnik tega 
zemljišča od vlade zahteva odkup svojega zemljišča ali zamenjavo 
za drugo enakovredno zemljišče. 

(2) Če do sklenitve pravnega posla iz prejšnjega odstavka ne 
pride v roku šestih mesecev od dne, ko je vlada prejela zahtevo 
za odkup ali zamenjavo, ima lastnik zemljišča pravico zahtevati 
sklenitev pravnega posla pred pristojnim sodiščem. 

(3) Če je lastnik priobalnega zemljišča zaradi omejitev iz 39. člena 
tega zakona pri izvrševanju lastninske pravice bistveno oviran, 
ima pravico do odškodnine, vlada pa lahko namesto izplačila 
odškodnine to zemljišče odkupi ali zamenja za drugo enakovredno 
zemljišče. 

(4) Odškodnina se določi po predpisih o razlastitvi, razen določb 
o notarskem zapisu. 

4. Vodni objekti in naprave 

44. člen 
(vodni objekt in naprava) 

(1) Vodni objekt in naprava je: 

1. objekt, naprava ali ureditev za stabilizacijo vodnega režima, 
namenjena utrditvi brega ali obale, dna naravnih in umetnih 
vodotokov, uravnavanju vodnih količin, varstvu pred škodljivim 
delovanjem voda in drugih javnih služb po tem zakonu (v 
nadaljnjem besedilu: vodna infrastruktura), zlasti visokovodni 
nasip, jez, prag, zadrževalnik, zbiralnik ipd., 
2. objekt in naprava, namenjena posebni rabi ali izkoriščanju 
vodnega ali morskega dobra, zlasti črpališče, natega, zajetje, 
vodnjak, zadrževalnik, jezov, odvodni in dovodni kanal ipd., 
vključno z objektom ali napravo, namenjeno njihovemu 
neposrednemu varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 

(2) Za vodno infrastrukturo se, poleg objektov in naprav iz 1. 
točke prejšnjega odstavka, šteje tudi vodotok, ki je nastal zaradi 
prestavitve naravnega vodotoka ali njegove ureditve ali vodni 
zbiralnik, ki je nastal z zajezitvijo tekočih voda ali zaradi drugega 
posega v prostor, če je namenjen opravljanju javnih služb po tem 
zakonu in ga ni mogoče nameniti splošni rabi. 

(3) Minister podrobneje določi, kaj se šteje za vodno infrastrukturo. 

4.1. Vodna infrastruktura 

45. člen 
(nastanek in prenehanje vodne infrastrukture) 

(1) Objekt ali naprava pridobi status vodne infrastrukture z 
odločbo, ki jo izda ministrstvo po zaključenem posegu v prostor. 

(2) Izdaja odločbe iz prejšnjega odstavka ni dopustna, če objekt 
ali naprava nima uporabnega dovoljenja, kadar je to predpisano. 

(3) Objektu ali napravi preneha status vodne infrastrukture, če 
postane trajno nepotrebna za opravljanje javnih služb po tem 
zakonu. 

(4) O prenehanju vodne infrastrukture odloči ministrstvo z 
odločbo. 

46. člen 
(pravni režim vodne infrastrukture) 

(1) Vodna infrastruktura je lahko v lasti države ali izvajalca javne 
službe po tem zakonu. 

(2) Vodno infrastrukturo se lahko proda, kako drugače odsvoji ali 
obremeni le s predhodnim soglasjem vlade, če to ne nasprotuje 
namenu, za katerega je vodna infrastruktura zgrajena. 

(3) Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je 
nična. 

(4) Na vodni infrastrukturi ni mogoče pridobiti lastninske pravice 
s priposestvovanjem. 

(5) Na vodno infrastrukturo ni mogoče poseči z izvršbo. 
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(6) V primeru stečaja ali likvidacije izvajalca javne službe postane 
vodna infrastruktura, ki je ni mogoče prodati ali razdeliti upnikom, 
last države, ne glede na določbe predpisov o stečajnem postopku. 

47. člen 
(splošna raba vodne infrastrukture) 

(1) Vodni infrastrukturi, ki jo je mogoče nameniti tudi splošni rabi, 
se lahko določi status grajenega vodnega dobra, v skladu z 18. 
členom tega zakona, razen v primerih iz drugega odstavka 44. 
člena tega zakona. 

(2) Pri uporabi vodne infrastrukture za namene, zaradi katerih je 
bila razglašena za grajeno vodno dobro, ima opravljanje javnih 
služb po tem zakonu prednost pred splošno rabo. 

48. člen 
(uporaba vodne infrastrukture za druge namene) 

(1) Vodna infrastruktura se lahko uporablja tudi za druge namene, 
če to ni v nasprotju ali ne omejuje izvajanja dejavnosti, zaradi 
katere je bila zgrajena. 

(2) Za uporabo vodne infrastrukture za namene iz prejšnjega 
odstavka mora zainteresirana oseba pridobiti soglasje ministrstva. 

(3) Pri gradnji vodne infrastrukture v lasti države ali druge osebe 
javnega prava lahko kot investitor sodeluje tudi oseba, ki jo 
namerava uporabljati za druge namene, če s tem soglaša 
ministrstvo. 

(4) Ministrstvo lahko izda soglasje iz prejšnjega odstavka le ob 
upoštevanju določb prvega odstavka tega člena. 

(5) Če gradi vodno infrastrukturo država ali druga oseba javnega 
prava, oseba iz tretjega odstavka tega člena na njej ne more 
pridobiti lastninske pravice. 

(6) Oseba iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora k 
rednemu in investicijskemu vzdrževanju vodne infrastrukture 
prispevati sorazmerno s svojim vložkom in obsegom uporabe za 
druge namene. 

(7) Razmerja med lastnikom vodne infrastrukture in osebo iz 
drugega in tretjega odstavka tega člena se glede medsebojnih 
pravic in obveznosti, rabe in vzdrževanja vodne infrastrukture 
podrobneje uredijo s pogodbo. 

(8) Pri uporabi objekta in naprave iz prvega odstavka tega člena 
ima opravljanje javne službe po tem zakonu prednost pred drugimi 
nameni, za katere se uporablja. 

49. člen 
(posebni način gradnje vodne infrastrukture za 

varstvo pred škodljivim delovanjem voda) 

(1) Pri gradnji vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred 
škodljivim delovanjem voda, lahko kot investitor sodeluje tudi 
oseba, zainteresirana za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
ki presega obseg varstva, in ga zagotavljata država ali lokalna 
skupnost skladno z določbami tega zakona, če s tem soglaša 
ministrstvo. 

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka na vodni infrastrukturi ne more 
pridobiti lastninske pravice. 

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora k rednemu in 
investicijskemu vzdrževanju vodne infrastrukture prispevati 
sorazmerno s svojim vložkom. 

(4) Razmerja med lastnikom ali upravljavcem vodne infrastrukture 
in osebo iz prvega odstavka tega člena glede medsebojnih pravic 
in obveznosti in vzdrževanja vodne infrastrukture se uredijo s 
pogodbo. 

4.2. Vodni objekt in naprava, namenjena posebni rabi 
ali izkoriščanju vodnega ali morskega dobra 

50. člen 
(pravila ravnanja) 

(1) Imetnik vodne pravice mora zagotoviti varstvo vodnega objekta 
in naprave pred škodljivim delovanjem voda z izgradnjo posebnih 
objektov ali na drug ustrezen način in jih redno vzdrževati ter 
odpravljati vse nastale poškodbe. 

• 
(2) Z vodnim dovoljenjem ali s koncesijsko pogodbo se lahko 
določi tudi obveznost in način izvajanja monitoringa naravnih 
pojavov, povezanih s posebno rabo ali izkoriščanjem vodnega ali 
morskega dobra in monitoringa vpliva objekta in naprave na vodni 
režim ter način sporočanja podatkov ministrstvu. 

(3) Imetnik vodne pravice je dolžan redno odstranjevati plavje in 
odvzemati naplavine na tistem delu vodotoka, na katerega vpliva 
izvajanje njegove vodne pravice, skladno s predpisi in na način 
ter v obsegu, določenim v vodnem dovoljenju ali koncesiji. 

(4) Imetnik vodne pravice je dolžan izvajati obveznosti iz prejšnjih 
odstavkov na lastne stroške. 

(5) Imetnik vodne pravice mora dopustiti za izvajanje javnih služb 
po tem zakonu njihovemu izvajalcu prednostno in brezplačno 
uporabo naplavin. 

(6) Če izvajalec javne službe po tem zakonu ne potrebuje 
odstranjenega plavja in naplavin, lahko imetnik vodne pravice 
uporabi plavje in naplavine za lastne potrebe, jih proda ali v skladu 
s predpisi odloži. 

(7) Imetnik vodne pravice mora imeti poslovnik za obratovanje in 
vzdrževanje vodnega objekta ali naprave. 

(8) Poslovnik iz prejšnjega odstavka obsega pogoje, določene v 
vodnem dovoljenju ali koncesiji, ki se nanašajo na varstvo voda 
in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda ter 
podrobneje določa način obratovanja posameznega objekta in 
naprave, vključno z načinom obratovanja v primeru visokih voda. 

(9) Imetnik vodne pravice mora za pridobitev uporabnega 
dovoljenja priložiti poslovnik iz prejšnjega odstavka. Poslovnik 
potrdi organ, ki je izdal vodno soglasje in je sestavni del 
uporabnega dovoljenja. 

(10) Zaradi varstva voda in ohranjanja naravnega ravnovesja 
vodnih in obvodnih ekosistemov, naravnih vrednot ter varstva 
pred škodljivim delovanjem voda se imetniku vodne pravice z 
vodnim dovoljenjem ali s koncesijskim aktom lahko določijo tudi 
druge obveznosti, skladno z določbami tega zakona, ki jih je 
dolžan izvajati na lastne stroške. 
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51. člen 
(posebni primeri) 

(2) Za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se sprejmejo 
načrti upravljanja povodij, podpovodij ali delov podpovodij. 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki namerava zgraditi objekt ali napravo 
za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, pa to varstvo ni 
zagotovljeno po določbah 49. ali 104. člena tega zakona, mora 
pridobiti vodno soglasje, skladno z določbami 163. člena tega 
zakona. 

(2) Ministrstvo lahko izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če 
objekt bistveno ne vpliva na vodni režim in na naravno ravnovesje 
vodnih in obvodnih ekosistemov ter če ne ogroža varnosti drugih 
pred škodljivim delovanjem voda. 

II. del: UPRAVLJANJE Z VODAMI 

1.Teritorialne podlage za upravljanje z vodami 

52. člen 
(teritorialne podlage) 

(1) Za zagotavljanje celovitega upravljanja z vodami se, ob 
upoštevanju hidrografskih značilnosti, enotnosti in povezanosti 
vodnega režima, na območju Republike Slovenije določi povodje 
reke Donave in povodje reke Soče z Jadranskim morjem. 

(2) Na območjih povodij iz prejšnjega odstavka se določijo 
podpovodja rek Save, Drave, Mure in Soče z Jadranskim morjem. 

(3) Podpovodja iz prejšnjega odstavka se lahko delijo tudi na dele 
podpovodij. 

(4) Povodji, podpovodja in deli podpovodij iz prejšnjih odstavkov 
so teritorialne podlage za programiranje in načrtovanje upravljanja 
z vodami. 

(5) Območja povodij in podpovodij ter delov podpovodij določi 
minister. 

53. člen 
(vodna območja) 

(1) Za izvajanje programa upravljanja z vodami in načrtov 
upravljanja z vodami se na povodjih iz prejšnjega člena določijo 
vodna območja. 

(2) V vodna območja iz prejšnjega odstavka se uvrstijo tudi 
pripadajoče podzemne vode. 

(3) Meje vodnih območij s pripadajočimi podzemnimi vodami določi 
vlada na podlagi razvodnic površinskih voda. 

2. Nacionalni program in načrti na področju 
upravljanja z vodami 

54. člen 
(programi in načrti) 

(1) Za upravljanje z vodami se sprejme nacionalni program 
upravljanja z vodami. 

(3) Poleg načrtov iz prejšnjega odstavka se lahko sprejemajo tudi 
dopolnilni načrti, ki se nanašajo na posamezna vprašanja 
upravljanja z vodami. 

2.1. Nacionalni program upravljanja z vodami 

55. člen 
(nacionalni program upravljanja z vodami) 

(1) Z nacionalnim programom upravljanja z vodami se določi 
državna politika upravljanja z vodami. 

(2) Nacionalni program upravljanja z vodami vsebuje zlasti: 

1. značilnosti povodij na območju Republike Slovenije, 

2. cilje in usmeritve za: 
2.1. varstvo voda pred obremenjevanjem in izboljšanje njihove 
kakovosti, 
2.2. ohranjanje in uravnavanje vodnih količin za ohranitev ali 
vzpostavitev naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov, biotske raznovrstnosti ter krajinskih značilnosti, 
2.3. ohranjanje in uravnavanje vodnih količin za omogočanja oskrbe 
s pitno vodo in drugih oblik rabe voda, 
2.4. zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, 
2.5. ekonomsko ovrednotenje varstva in rabe voda, 
2.6. izvajanje mednarodnih obveznosti države, povezanih z 
vodami. 

3. opredelitev prioritet za doseganje ciljev upravljanja z vodami, 

4. oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa. 

56. člen 
(sprejem) 

(1) Nacionalni program upravljanja z vodami sprejme na predlog 
vlade Državni zbor za obdobje najmanj deset let. 

(2) Program iz prejšnjega odstavka je lahko del nacionalnega 
programa varstva okolja. 

2.2. Načrti upravljanja z vodami 

2.2.1 Načrti upravljanja povodij, podpovodij ali delov 
podpovodij 

57. člen 
(vsebina) 

(1) Načrt upravljanja povodja vsebuje: 

1. opis stanja povodja in v njegovem okviru zlasti: 
1.1. upravne, demografske in socialnoekonomske značilnosti, 
1. 2. značilnosti površinskih in pripadajočih podzemnih voda, 
vključno z mejnimi vodami, 
1. 3. vplive in obremenitve površinskih in podzemnih voda, ki so 
posledica človekovih aktivnosti, vključno z oceno in analizo 
izvedenih ukrepov, 
1. 4. prikaz varstvenih, ogroženih in zavarovanih območij po tem 
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zakonu in zavarovanih ter varovanih območij po predpisih o 
ohranjanju narave, za katere sta pomembna vodni režim in 
kakovost voda, 
1. 5. prikaz mreže monitoringa stanja površinskih in podzemnih 
voda ter varstvenih, ogroženih in zaščitenih območij, 
1. 6. navedbo obstoječih načrtov, ki se nanašajo na območje, 
1. 7. seznam institucij, pristojnih za posamezna vprašanja 
upravljanja z vodami, 

2. ekonomsko vrednotenje varstva voda, urejanja odtočnih razmer 
in rabe vodnega ali morskega dobra, 

3. cilje upravljanja z vodami na posameznem povodju, 

4. program ukrepov za doseganje ciljev iz prejšnje točke, 

5. opis aktivnosti in zaključki sodelovanja javnosti pri pripravi 
načrta, 

6. določitev omejitev in pogojev rabe ali izkoriščanja in drugih 
posegov v vodno ali morsko dobro. 

(2) Za pripravo načrtov podpovodij in delov podpovodij se smiselno 
uporabljajo določbe prejšnjega odstavka. 

(3) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino načrtov iz prejšnjih 
odstavkov. 

58. člen 
(sodelovanje javnosti) 

(1) Pripravljavec načrta iz prejšnjega člena obvesti Svet za vode 
iz 182. člena tega zakona, pristojne organe države in lokalnih 
skupnosti, izvajalce javnih služb po tem in po drugih zakonih in 
druge osebe, ki so na območju načrta lastnice vodnih ali priobalnih 
zemljišč ali imajo na tem območju stalno bivališče ali sedež, o 
začetku priprave posameznega načrta najmanj tri leta pred 
začetkom obdobja, na katerega se nanaša načrt. 

(2) V okviru obvestila iz prejšnjega odstavka pripravljavec načrta 
povabi k sodelovanju osebe iz prejšnjega odstavka, predstavi 
okvirno vsebino in terminski plan priprave in sprejema 
posameznega načrta, o tem pa s sredstvi javnega obveščanja 
obvesti tudi širšo javnost. 

(3) Konferenca iz prvega odstavka tega člena v enem letu od 
obvestila iz prejšnjega odstavka posreduje pripravljavcu načrta 
pisne predloge, mnenja in pobude, ki se nanašajo na vprašanja 
upravljanja z vodami na posameznem vodnem območju. 

(4) V skladu s terminskim planom iz drugega odstavka tega člena 
pripravljavec načrta najmanj dve leti pred začetkom obdobja, na 
katerega se nanaša načrt, predstavi osebam iz prvega odstavka 
tega člena in širši javnosti vmesno poročilo o poteku priprave 
načrta, ki vsebuje zlasti opis pomembnejših vprašanj upravljanja 
z vodami. 

(5) Pripravljavec načrta zagotovi javno objavo osnutka načrta 
najmanj eno leto pred začetkom obdobja, na katerega se načrt 
nanaša. 

(6) Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko posredujejo 
pripravljavcu načrta pisne pripombe na osnutek načrta v šestih 
mesecih po njegovi objavi. 

(7) Pripravljavec načrta se mora v treh mesecih po prejemu 
pripomb konference iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo 

na upoštevanje predlogov, mnenj in pobud iz tretjega odstavka 
tega člena, pisno opredeliti. 

(8) Pripravljavec načrta mora osebam iz prvega odstavka tega 
člena na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v dokumente, na 
podlagi katerih je izdelal osnutek načrta. 

(9) Po zaključku postopkov iz prejšnjih odstavkov pripravljavec 
načrta pripravi njegov predlog. 

59. člen 
(sprejem in sprememba) 

(1) Predlog načrta upravljanja povodij, podpovodij in delov 
podpovodij sprejme vlada za obdobje šestih let. 

(2) Načrti iz prejšnjega odstavka se vsakih šest let pregledajo in 
po potrebi spremenijo ali dopolnijo po enakem postopku kot so bili 
sprejeti. 

(3) Pri pregledu, spremembah in dopolnitvah iz prejšnjega 
odstavka ima pravico sodelovati tudi javnost, skladno z določbami 
prejšnjega člena. 

(4) Sprejeti načrti se objavijo tako, da so dostopni javnosti. 

2.2.2. Dopolnilni načrti 

60. člen 
(dopolnilni načrt) 

(1) Za posamezna vprašanja varstva voda, urejanja odtočnih 
razmer ali rabe vodnega ali morskega dobra se lahko sprejemajo 
dopolnilni načrti upravljanja z vodami. 

(2) Načrti iz prejšnjega odstavka morajo biti skladni z načrti 
upravljanja povodij, podpovodij ali delov podpovodij. 

(3) Dopolnilne načrte iz prejšnjega odstavka sprejme vlada, 
skladno z določbami prejšnjega člena. 

2.3. Povezanost načrtov upravljanja z vodami s 
prostorskimi akti in sektorskimi načrti 

61. člen 
(obvezna izhodišča) 

Pripravljavec prostorskih aktov in sektorskih načrtov mora pri 
njihovi pripravi kot obvezno izhodišče upoštevati omejitve in 
pogoje iz 6. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona. 

3. Varstvo voda in vodnih ter obvodnih ekosistemov 

62. člen 
(varstvo voda ter vodnih in obvodnih ekosistemov) 

Varstvo voda ter vodnih in obvodnih ekosistemov obsega 
razvrščanje površinskih in podzemnih voda v razrede, prepovedi 
in omejitve v zvezi z obremenjevanjem voda, določanje prepovedi 
in omejitev na varstvenih območjih in določitev javnih služb varstva 
voda. 
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3.1. Razvrščanje površinskih in podzemnih voda 

63. člen 
(razvrščanje površinskih voda) 

(1) Zaradi varstva in izboljšanja kakovosti voda se glede na 
ekološko in kemijsko stanje površinske vode razvrstijo v razrede. 

(2) Parametre ekološkega in kemijskega stanja iz prejšnjega 
odstavka določi vlada, skladno s predpisi o varstvu okolja. 

(3) Mejne vrednosti kemijskih, fizikalnokemijskih in bioloških 
parametrov za kopalne vode in za površinske vode, namenjene 
oskrbi s pitno vodo, določi vlada. 

(4) Minister razvrsti površinske vode v razrede iz prvega odstavka 
tega člena. 

(5) Razvrstitev voda iz prvega odstavka tega člena je obvezna 
sestavina načrtov upravljanja povodij. 

64. člen 
(razvrščanje podzemnih voda) 

(1) Podzemne vode se zaradi varstva in izboljšanja kakovosti 
glede na njihove pojavne oblike, njihovo količinsko in kemijsko 
stanje, razvrstijo v razrede. 

(2) Parametre količinskega in kemijskega stanja iz prejšnjega 
odstavka določi vlada, skladno s predpisi o varstvu okolja. 

(3) Mejne vrednosti kemijskih, fizikalnokemijskih in bioloških 
parametrov za podzemne vode, namenjene oskrbi s pitno vodo 
in za mineralne, termalne ter termomineralne vode, določi vlada. 

(4) Na podlagi predpisa iz drugega odstavka tega člena minister 
razvršča podzemne vode v razrede iz prvega odstavka tega 
člena. 

(5) Razvrstitev voda iz prvega odstavka tega člena je obvezna 
sestavina načrtov upravljanja povodij. 

3.2. Prepovedi in omejitve 

65. člen 
(odvajanje odpadnih voda) 

(1) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske 
vode in odvzem toplote iz površinskih voda je dovoljeno samo na 
način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon in predpisi na področju 
varstva okolja. 

(2) Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je 
prepovedano. Posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje 
toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda je 
dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon in 
predpisi na področju varstva okolja. 

(3) Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in 
druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok 
ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so 
nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih 
podobnih posegov, je prepovedano. 

(4) V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih 
zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali 
podzemnih voda je prepovedana takšna raba ali izkoriščanje 
voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje. 

66. člen 
(prepoved gnojenja in uporabe sredstev za varstvo 

rastlin) 

Prepovedano je gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlin 
na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini deset metrov od meje brega 
celinskih voda 1. in 2. reda, in pet metrov od meje brega celinskih 
voda 3. in 4. reda. 

67. člen 
(ravnanja pri plovbi, ki se nanašajo na onesnaževanje 

voda) 

(1) Po celinskih vodah je prepovedan prevoz tovora in vožnja s 
plovili na pogon z motorji na notranje izgorevanje, razen za potrebe 
opravljanja javnih služb po tem zakonu, varstva voda, reševanja 
ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe 
države. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vlada določi 
posamezne celinske vode ali njihove dele, na katerih je prevoz 
tovora in uporaba plovil iz prejšnjega odstavka dovoljena, pri 
čemer upošteva omogočanje splošne rabe voda, njihovo varstvo 
pred onesnaženjem ter ohranjanje naravnega ravnovesja v vodnih 
in obvodnih ekosistemih. 

(3) Varstvo voda pred onesnaževanjem morja s plovil se ureja 
skladno s predpisi na področju pomorskega prometa. 

(4) Odpadne vode, ki nastanejo na plovilih, je prepovedano odvajati 
v vode neposredno iz plovil, razen neonesnaženih hladilnih voda. 

68. člen 
(prepoved pranja) 

V površinskih vodah, na vodnem in priobalnem zemljišču je 
prepovedano pranje vseh vozil in drugih strojev ali naprav. 

69. člen 
(odlaganje ali odmetavanje snovi ali predmetov) 

(1) V vode je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati: 

1. snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih 
ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti lahko ogrožajo 
življenje in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo 
pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave, 
2. odpadke. 

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano: 

1. odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali 
plinasti obliki, 
2. odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali 
drugih podobnih snovi, 
3. odlaganje odpadkov. 

70. člen 
(gradnja, prevoz, pretovor in skladiščenje nevarnih 

snovi) 

(1) Gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v 
katero so vključene nevarne snovi, gradnja objekta in naprave 
za ravnanje z nevarnimi snovmi ali skladiščenje nevarnih snovi 
in gradnja objekta in naprave za odlaganje odpadkov je na vodnem 
zemljišču prepovedana. 
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(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na vodnem 
zemljišču dovoljeno graditi objekte in naprave iz prejšnjega 
odstavka za potrebe pristaniške dejavnosti ali obrambe države. 

(3) Minister lahko za gradnjo objektov ali naprav iz prvega 
odstavka tega člena na priobalnem zemljišču predpiše posebne 
pogoje. 

(4) Minister lahko za gradnjo objektov ali naprav iz drugega 
odstavka tega člena na vodnem zemljišču predpiše posebne 
pogoje. 

(5) Gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v 
katero so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s 
predpisi na področju varstva okolja potrebno pridobiti 
okoljevarstveno soglasje ter objekta in naprave za odlaganje 
odpadkov, je na vodovarstvenem območju prepovedana. 

(6) Prevoz in pretovor nevarnih snovi na morju se ureja skladno 
s predpisi na področju prevoza nevarnega blaga in pomorskega 
prometa. 

71. člen 
(dolžnosti oseb) 

(1) Vsako izlivanje, odmetavanje ali odlaganje nevarnih ali 
škodljivih snovi v vode, na vodno ali priobalno zemljišče ali na 
zemljišče v varstvenem območjih, je povzročitelj ali oseba, ki te 
dogodke opazi, dolžan nemudoma prijaviti centru za obveščanje, 
skladno s predpisi na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, pristojni inšpekciji ali policiji in storiti vse, kar je v 
njegovi moči, da so posledice za okolje čim manjše. 

(2) Odpravo posledic onesnaženja zagotovi izvajalec javne službe 
iz 112. člena tega zakona na račun povzročitelja onesnaževanja. 

72. člen 
(omejitev posegov v vode zaradi varstva vodnih in 

obvodnih organizmov) 

(1) Pri vseh posegih v površinske vode, na vodno ali priobalno 
zemljišče je treba zaradi varstva vodnih in obvodnih organizmov 
in njihovih življenjskih prostorov: 

1. ohraniti pogoje za razmnoževanje vodnih in obvodnih 
organizmov, 
2. v prezimovališčih vodnih in obvodnih organizmov varovati pogoje 
za prezimovanje, 
3. ohranjati druge pogoje, ki so pomembni za obstoj in razvoj 
vodnih in obvodnih organizmov, vključno z nadomestitvami ali 
obogatitvami. 

(2) Obveznosti iz prejšnjega odstavka se določijo v vodnem 
soglasju. 

(3) Za posamezne vrste posegov v vode, na vodno ali priobalno 
zemljišče lahko minister v soglasju z ministrom, pristojnim za 
ohranjanje narave, predpiše podrobnejši način in pogoje varstva 
iz prejšnjega odstavka. 

(4) V predpisu iz prejšnjega odstavka se za posamezne posege 
v površinske vode lahko določi tudi obveznost zagotovitve 
prehodnosti vodnim in obvodnim organizmom. 

73. člen 
(ohranjanje odtočnih razmer) 

Posegi v okolje morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da se v čim 
večji meri ohrani stanje voda, vodnega ali obvodnega ekosistema, 
pri tem pa ne poslabšuje dolvodno stanje, zlasti odtočne razmere. 

74. člen 
(varstvo mokrišč) 

Na naravnih zbiralnikih vode, vključno z mokrišči so prepovedani 
posegi in dejavnosti, zaradi katerih bi bil lahko ogrožen njihov 
vodni režim in naravne lastnosti. 

75. člen 
(ekološka sprejemljivi pretok) 

(1) Pri tistih posegih v tekoče vode, ki bi lahko zmanjšali njen 
pretok, mora biti v vseh letnih obdobjih zagotovljen ekološko 
sprejemljivi pretok (v nadaljnjem besedilu: Qes), razen, ko je 
naravni pretok manjši od določenega Qes. 

(2) Qes je najmanjša količina vode, ki še zagotavlja ohranitev 
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter 
krajinske značilnosti vodotoka. 

(3) Qes se določi v aktu o podelitvi vodne pravice na podlagi 
strokovnega mnenja Družbe iz 172. člena tega zakona. 

(4) Strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka izdela Družba iz 
prejšnjega odstavka na stroške investitorja na podlagi 
metodologije, ki jo predpiše minister, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za ohranjanje narave. 

(5) Minister predpiše vrste posegov iz prvega odstavka tega 
člena. 

76. člen 
(odvzemanje naplavin) 

(1) Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, ki 
bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši naravnega 
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne pospešuje 
škodljivega delovanja voda. 

(2) Minister podrobneje predpiše pogoje in način odvzemanja 
naplavin ter merila za določanje količine odvzetih naplavin. 

(3) Minister lahko predpiše tudi obveznost in način vračanja 
naplavin v celinske vode. 

77. člen 
(varstvo somornice) 

(1) Pri vseh posegih na območju somornice je treba v okviru 
naravnih možnosti vodotoka zagotoviti uravnotežen dotok 
celinske vode in morja v vseh letnih obdobjih, da se ohrani biotska 
raznovrstnost in naravno ravnovesje ekosistema somornice. 

(2) Območje somornice sega od meje celinske vode, kjer je ob 
nizkem vodostaju morja in v obdobju nizkega vodostaja celinske 
vode opazna povišana slanost zaradi prisotnosti morja. 

(3) Območje somornice se določi z načrtom upravljanja povodij. 
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3.3. Varstvena območja 

3.3.1. Vodovarstveno območje 

78. člen 
(vodovarstveno območje) 

(1) Da se zavaruje vodonosnik ali njegov del, s katerega 
podzemne vode odtekajo v smeri zajetja za javno oskrbo s pitno 
vodo ali izkoriščanje mineralne, termalne, termomineralne ali druge 
podzemne vode za proizvodnjo pijač, pred onesnaževanjem ali 
drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na 
zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino, in območje 
nad vodonosnikom, s katerega površinske vode napajajo ali 
odtekajo v vodonosnik, se določi vodovarstveno območje. 

(2) Zaradi različne stopnje varovanja se vodovarstveno območje 
razdeli v vodovarstveno pasove, in sicer v pas neposredne 
zaščite zajetja ali črpališča in praviloma v tri varstvene pasove. 

(3) Vlada zavaruje območje iz prejšnjih odstavkov. 

(4) V aktu o zavarovanju iz prejšnjega odstavka se določi zlasti: 

1. meje vodovarstvenega območja, 
2. meje posameznih vodovarstvenih pasov, 
3. ukrepe, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in 
posameznih vodovarstvenih pasovih (v nadaljnjem besedilu: 
vodovarstveni režim), 
4. način financiranja zavarovanja in vzdrževanja, 
5. nadzor nad izvajanjem predpisanega režima. 

(5) Minister predpiše podrobnejše kriterije za določitev 
vodovarstvenega območja. 

79. člen 
(obveznosti lokalne skupnosti v zvezi z oskrbo s pitno 

vodo) 

(1) Lokalna skupnost, v kateri je določeno vodovarstveno 
območje, pa se voda zajema za oskrbo s pitno vodo v drugi 
lokalni skupnosti, mora s prostorskimi akti zagotoviti možnost 
gradnje objektov in naprav za izvajanje oskrbe s pitno vodo na 
območju druge občine. 

(2) Če lokalna skupnost ne sprejme prostorskega akta iz 
prejšnjega odstavka, zagotovi možnost gradnje objekta ali naprave 
iz prejšnjega odstavka vlada na stroške te lokalne skupnosti. 

80. člen 
(začasno zavarovanje) 

(1) Če se odkrije vodni vir, pomemben za oskrbo s pitno vodo, ali 
vir mineralne, termalne, termomineralne vode ali druge podzemne 
vode za proizvodnjo'pijač, lahko vlada začasno zavaruje območje, 
na katerem se vir nahaja. 

(2) V aktu o začasnem zavarovanju iz prejšnjega odstavka se 
določi zlasti: 

1. meje vodovarstvenega območja, 
2. začasni vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju In 
posameznih vodovarstvenih pasovih, 
3. način financiranja zavarovanja in vzdrževanja, 
4. nadzor nad izvajanjem predpisanega režima. 

(3) Zavarovanje iz prejšnjega odstavka sme trajati najdlje do 
uveljavitve akta o zavarovanju iz 78. člena tega zakona. 

(4) Vlada zavaruje območje iz prvega odstavka tega člena 
skladno z določbami prejšnjega člena. 

81. člen 
(vodovarstveni režim) 

(1) Na vodovarstvenem območju se lahko omejijo ali prepovejo 
dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje 
vodnih virov, ali zaveže lastnike ali druge posestnike zemljišč na 
vodovarstvenem območju, da izvršijo ali dopustijo izvršitev 
ukrepov, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih 
virov. 

(2) Omejitve iz prejšnjega odstavka se nanašajo na: 

1. prepoved ali določitev posebnih pogojev pri posegih v prostor, 
2. prepoved ali omejitev opravljanja dejavnosti, 
3. prepoved ali omejitev pri prevozu blaga ali ljudi. 

(3) Lastninska pravica na zemljišču, ki je na območju 
vodovarstvenega območja za javno oskrbo s pitno vodo, se lahko 
po predpisih o razlastitvi odvzame ali omeji, če ni mogoče doseči 
zavarovanja količin in kakovosti vodnih virov z omejitvami in 
prepovedmi iz prejšnjega odstavka. 

82. člen 
(območja varovanja zalog podzemnih voda) 

(1) Poleg območij iz 78. in 80. člena tega zakona lahko vlada 
zaradi dolgoročnega varstva zalog podzemnih voda določi 
območje varovanja zalog podzemnih voda. 

(2) Območje iz prejšnjega odstavka se določi na podlagi 
ugotovljenih zalog podzemne vode, ki so glede na njene kemijske, 
fizikalno-kemijske ali biološke lastnosti, skladno z določbami 64. 
člena tega zakona uvrščene v najvišji razred. 

(3) Na območju iz prejšnjega odstavka se lahko omejijo ali 
prepovejo posegi v prostor in dejavnosti, ki bi lahko ogrozile 
kemijsko ali količinsko stanje podzemnih voda. 

3.3.2. Evtrofično območje 

83. člen 
(evtrofično območje) 

(1) Za evtrofično območje se šteje območje, na katerem se 
nahajajo ali tečejo naslednje površinske vode: 

1. notranje morske vode in ustja rek, ki se vanje izlivajo, 
2. stoječe vode, 
3. druge vode, če se na podlagi monitoringa ugotovi, da so 
čezmerno obremenjene s hranilnimi snovmi. 

(2) Mejne vrednosti obremenjenosti s hranilnimi snovmi zaradi 
določitve evtrofičnega območja iz 3. točke prejšnjega odstavka 
predpiše vlada, skladno s predpisi o varstvu okolja. 

(3) Območje Iz prvega odstavka tega člena in seznam pripadajočih 
voda določi vlada. 

(4) V aktu iz prejšnjega odstavka se določi zlasti: 
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1. meje evtrofičnega območja in seznam pripadajočih voda, ki so 
čezmerno obremenjene, 
2. ukrepe, prepovedi in omejitve, ki se nanašajo na zbiranje, 
čiščenje in odvajanje odpadnih voda pri točkovnih virih 
onesnaževanja, skladno s predpisi na področju varstva okolja, 
3. ukrepe, prepovedi in omejitve, ki se nanašajo na razpršeno 
onesnaževanje zaradi kmetijske dejavnosti, skladno s predpisi 
na področju varstva okolja in kmetijskih zemljišč. 

(5) Monitoring voda na evtrofičnih območjih zagotavlja država 
skladno z zakonom, razen če je to obveznost lastnika ali 
upravljavca vodnega objekta ali naprave, skladno z določbami 
50. člena tega zakona. 

(6) Minister predpiše metodologijo za določitev evtrofičnega 
območja. 

84. člen 
(prepovedi in omejitve) 

(1) Z aktom iz prejšnjega člena lahko vlada za 'adi zmanjševanja 
čezmernega obremenjevanja voda s hranilnimi snovmi prepove 
ali omeji ali določi način gnojenja ali uporabo sredstev za varstvo 
rastlin na celotnem evtrofičnem območju ali njegovem delu. 

(2) Na evtrofičnem območju se lahko odvajajo komunalne 
odpadne vode v vode samo, če so očiščene do mejnih vrednosti, 
določenih s predpisi o varstvu okolja. 

3.3.3. Območje kopalnih voda 

85. člen 
(območje kopalnih voda) 

(1) Območje kopalnih voda se prikaže v načrtu upravljanja povodij. 

(2) Območje iz prejšnjega odstavka se lahko nameni za 
organizirano kopanje s prostorskim aktom občine skladno z 
zakonom. 

(3) Na območju iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno postavljati 
stalnih ali začasnih objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale 
prost prehod ob vodnem ali morskem dobru. 

(4) Območje kopalnih voda mora biti zavarovano pred 
onesnaževanjem in pred drugimi posegi ali pojavi, ki bi lahko 
vplivali na oporečnost kopalnih voda. 

(5) Na območju kopalnih voda se zaradi varstva pred 
onesnaževanjem lahko omejijo ali prepovejo dejavnosti, ki bi lahko 
ogrozile zdravje ali življenje kopalcev. 

(6) Prepovedi in omejitve na območju kopalnih voda, ki so potrebne 
zaradi varstva pred onesnaženjem in drugimi pojavi, ki bi lahko 
ogrozili zdravje ali življenje kopalcev, predpiše pristojni organ 
lokalne skupnosti, skladno s tem zakonom in predpisi o varstvu 
okolja. 

3.3.4. Označevanje 

86. člen 
(označevanje varstvenih območij) 

(1) Vodovarstveno območje in območje kopalnih voda mora biti 
označeno. 

(2) Vodovarstveno območje označi izvajalec obvezne lokalne 
javne službe oskrbe s pitno vodo, razen vodovarstvenega 
območja za izkoriščanje mineralne, termalne, termomineralne ali 
druge podzemne vode za proizvodnjo pijač, kjer je to obveznost 
imetnika vodne pravice. 

(3) Označevanje območja kopalnih voda zagotoviti lokalna 
skupnost. 

(4) Minister predpiše način označevanja območij iz prejšnjih 
odstavkov. 

3.3.5. Renaturacija površinskih voda 

87. člen 
(renaturacija površinskih voda) 

(1) Zaradi izboljšanja porušenega naravnega ravnovesja vodnih 
in obvodnih ekosistemov površinskih voda država zagotavlja 
izvajanje njihove renaturacije. 

(2) Obseg in način renaturacije se določi v načrtu upravljanja 
podpovodja. 

(3) Načrt iz prejšnjega odstavka razvrsti renaturacije na nujne, 
potrebne in priporočljive. 

(4) Renaturacija se izvede na podlagi programa, ki ga pripravi 
Družba iz 172. člena tega zakona v sodelovanju z organizacijo, 
pristojno za ohranjanje narave. Program potrdi ministrstvo v 
soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave. 

(5) Kriterije za razvrstitev iz tretjega odstavka tega člena predpiše 
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave. 

3.3.6. Odškodnina 

88. člen 
(odškodnina) 

(1) Lastnik zemljišča, ki se nahaja na vodovarstvenem območju, 
lahko od lokalne skupnosti zahteva zamenjavo svojega zemljišča 
za drugo enakovredno zemljišče, ki se ne nahaja na tem območju 
ali njegov odkup, če je zaradi omejitev in prepovedi iz 81. člena 
tega zakona pri izvrševanju lastninske pravice bistveno oviran 
ali če je uporaba zemljišča iz prejšnjega odstavka trajno 
onemogočena. Če lokalna skupnost ne more ponuditi drugega 
enakovrednega zemljišča ali ni zainteresirana za odkup, lahko 
lastnik zemljišča od lokalne skupnosti, namesto zamenjave ali 
odkupa zemljišča, zahteva odškodnino. 

(2) Zavezanec za zamenjavo, odkup ali odškodnino iz prejšnjega 
odstavka je lokalna skupnost, ki se oskrbuje s pitno vodo iz 
vodovarstvenega območja. 

(3) Če je bilo vodovarstveno območje določeno zaradi 
izkoriščanja termalne, mineralne, termomineralne ali druge 
podzemne vode za proizvodnjo pijač, je zavezanec za zamenjavo 
ali odkup zemljišč oziroma izplačilo odškodnine imetnik vodne 
pravice. 

(4) Odškodnina se določi po predpisih o razlastitvi, razen določb 
o notarskem zapisu. 
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4. Urejanje odtočnih razmer 93. člen 
(ogrožena območja) 

89. člen 
(urejanje odtočnih razmer) 

(1) Urejanje odtočnih razmer obsega skrb za ohranjanje in 
uravnavanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda ter vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč. 

(2) Posegi zaradi urejanja odtočnih razmer morajo biti načrtovani 
in izvedeni tako, da bistveno ne poslabšajo lastnosti vodnega 
režima in ne porušijo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov. 

4.1. Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin 

90. člen 
(vodne količine) 

(1) Obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene 
ohranjanju in uravnavanju vodnih količin je obvezna državna 
gospodarska javna služba. 

(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka obsega tudi bogatenje voda 
v času nizkih pretokov. 

(3) Minister določi normative za opravljanje dejavnosti iz prejšnjih 
odstavkov. 

91. člen 
(raziskave izvirov in zalog pitne vode) 

Država zagotavlja raziskave izvirov in zalog pitne vode. 

4.2. Varstvo pred škodljivim delovanjem voda 

4.2.1. Ogrožena območja 

92. člen 
(opredelitev) 

(1) Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega varstvo pred: 

1. poplavami (poplavno vodo, poplavnimi tokovi, plimnim valom), 
2. hudournimi vodami, 
3. površinsko, globinsko in bočno erozijo, 
4. erozijo morskega dna, obrežja ail obale, zlasti na območju 
klifov, 
5. zemeljskimi in hribinskimi plazovi (udori, usadi, splazitvami hribin, 
podori), 
6. delovanjem snežnih plazov, 
7. ledom na celinskih vodah. 

(2) Zaradi zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda 
se določi območje, ki je ogroženo zaradi: 

1. poplav (v nadaljnjem besedilu: poplavno območje), 
2. hudournikov (v nadaljnjem besedilu: hudourniško območje), 
3. erozije in ledu na vodah (v nadaljnjem besedilu: erozijsko 
območje), 
4. zemeljskih ali hribinskih plazov (v nadaljnjem besedilu: plazljivo 
območje) in 
5. snežnih plazov (v nadaljnjem besedilu: plazovito območje). 

(1) Območje iz drugega odstavka prejšnjega člena (v nadaljnjem 
besedilu: ogroženo območje) se določi v načrtu upravljanja povodij 
na podlagi ocene ogroženosti, ki se izdela po predpisih o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(2) Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda se zemljišče 
na ogroženem območju razvrsti v razrede glede na stopnjo 
ogroženosti. 

(3) Varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki ga zagotavlja 
država, se določi v načrtih iz prvega odstavka tega člena na 
podlagi razvrstitve v razrede, ob upoštevanju naravnih danosti, 
rabe prostora, sprejemljivih tveganj in možnosti ukrepanja. 

(4) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, podrobneje predpiše način 
razvrščanja ogroženih zemljišč v razrede. 

4.2.2. Prepovedi, omejitve in zapovedi 

94. člen 
(splošne prepovedi) 

(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane 
dejavnosti, ki bi lahko ogrožale njegovo stabilnost ali varnost 
pred škodljivim delovanjem voda. 

(2) Na zemljišče iz prejšnjega odstavka je prepovedano posegati 
tako, da bi bil oviran normalen odtok vode in plavin in njeno 
odtekanje, kot na primer postavljati ograje ali druge ovire, zasajati 
drevje ali opravljati druga dela (odlaganje vejevja ipd.), ki bi lahko 
poslabšala odtočni režim. 

95. člen 
(varstveni ukrepi zaradi gradnje) 

Za preprečitev škodljivega delovanja voda je treba na priobalnem 
zemljišču z vegetacijo ali na drug ustrezen način vzpostaviti novo 
ravnotežno stanje na površinah, ki so bile zaradi gradnje 
poškodovane ali spremenjene. 

96. člen 
(pogoji za posege na ogroženem območju) 

(1) Na ogroženem območju je izvajanje dejavnosti ali poseganje 
v prostor dovoljeno le v skladu s tem zakonom. 

(2) Pogoji za izvajanje dejavnosti ali poseganje v prostor na 
ogroženem območju se določijo v načrtu upravljanja povodja ter 
v vodnem soglasju. 

97. člen 
(poplavno območje) 

(1) Na poplavnem območju, ki je skladno z določbami 93. člena 
tega zakona razvrščeno v najvišji razred ogroženost, so 
prepovedani vsi posegi v prostor, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda ali ohranjanju narave. 

(2) Na poplavnem območju, ki je skladno z določbami 93. člena 
tega zakona razvrščeno v druge razrede ogroženosti, so posegi 
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v prostor dovoljeni pod pogoji, določenimi v načrtu upravljanja 
povodij, in če ne poslabšujejo odtočnih razmer visokih voda. 

98. člen 
(zemljišče za zadrževanje voda) 

(1) Na poplavnem območju se zaradi zagotavljanja varstva pred 
škodljivim delovanjem voda določi tudi zemljišče, ki je namenjeno 
zadrževanju visokih voda. 

(2) Poleg zemljišč iz prejšnjega odstavka se za zadrževanje voda 
lahko določijo tudi zemljišča izven poplavnega območja. 

(3) Na zemljiščih iz prejšnjih odstavkov so prepovedani posegi v 
prostor, ki preprečujejo zadrževanje visokih voda. 

(4) Zemljišča iz prvega in drugega odstavka tega člena se določijo 
v načrtih upravljanja povodij. 

99. člen 
(hudourniško območje) 

(1) Na hudourniškem območju je prepovedano: 

1. poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje 
hudournikov, 
2. ogoljevanje površin, 
3. krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč 
in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače 
varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, 
4. zasipavanje izvirov, 
5. nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih 
ali plazljivih zemljiščih. 

(2) V strugi hudournika je prepovedano: 

1. omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske 
moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, 
2. odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, 
3. zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 
4. odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja 
pretočne sposobnosti hudourniške struge, 
5. vlačenje lesa. 

(3) Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem hudourniških voda 
se v načrtu upravljanja povodja lahko določijo podrobnejši pogoji 
za posege v prostor ali izvajanje dejavnosti iz tega člena. 

100. člen 
(erozijsko območje) 

Na erozijskem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne 
sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščala ali 
povečevala erozija. 

101. člen 
(plazljivo območje) 

(1) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne 
sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo 
gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. 

(2) Na območju iz prejšnjega odstavka je prepovedano: 

1. zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, 
ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč, 

2. poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča 
in dvig podzemne vode, 
3. izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali 
razbremenjujejo podnožje zemljišča, 
4. krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne 
vegetacije, ki preprečuje plazenje zemljišč. 

102. člen 
(plazovito območje) 

(1) Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, 
izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih 
naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča. 

(2) Na plazovitem območju mora lastnik ali drug posestnik 
zemljišča pospeševati gojenje gozdnih sestojev, ki omejujejo 
plazenje snega, skladno z zakonom, ali pa svoje objekte zaščititi 
z ustreznimi varovalnimi objekti. 

(3) Na plazovitem območju mora lastnik ali drug posestnik 
zagotoviti varnost svojih objektov in naprav z varovalnimi ukrepi, 
ki trajno varujejo pred snežnimi plazovi. 

4.2.3. Naloge države in lokalne skupnosti v zvezi z 
varstvom pred škodljivim delovanjem voda 

103. člen 
(naloge države in lokalne skupnosti v zvezi z 
varstvom pred škodljivim delovanjem voda) 

(1) Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda država in 
lokalne skupnosti zagotavljajo načrtovanje, gradnjo in upravljanje 
vodne infrastrukture ter načrtovanje in izvedbo izrednih ukrepov 
v času povečane stopnje ogroženosti pred škodljivim delovanjem 
voda, skladno z določbami tega zakona ter predpisi o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo biti načrtovani in izvedeni 
tako, da ne ogrožajo varstva pred škodljivim delovanjem voda 
dol vod no. 

104. člen 
(obseg varstva pred poplavami) 

(1) Država zagotavlja varstvo naselij, javne infrastrukture in 
zemljišč pred poplavami. 

(2) Obseg varstva pred poplavami in potrebni ukrepi se določijo 
v načrtih upravljanja z vodami, skladno z določbami 60. člena 
tega zakona. 

(3) Pri določitvi obsega varstva iz prejšnjega odstavka se 
upoštevajo zlasti: 

1. velikost naselja, pomen infrastrukture ali zemljišča, 
2. naravne in socialne razmere, na območju, ki ga je treba varovati, 
3. potrebni ukrepi za zagotovitev poplavne varnosti, vključno z 
oceno njihove izvedljivosti, višino stroškov ter posledicami za 
naravno ravnovesje. 

(4) Varstvo pred poplavami, ki presega obseg varstva iz drugega 
odstavka tega člena, lahko zagotavlja lokalna skupnost sama ali 
skupaj z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ob soglasju 
ministrstva. 
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(5) Ministrstvo lahko soglasje iz prejšnjega odstavka odreče, če 
bi poseg, ki je potreben za povečanje varstva, bistveno ogrozil 
vodni režim ali naravno ravnovesje vodnih ali obvodnih 
ekosistemov ali ogrozil varstvo pred škodljivim delovanjem voda 
dolvodno. 

(6) Če se varstvo iz tretjega odstavka tega člena zagotavlja tako, 
da se povečajo objekti vodne infrastrukture iz prvega odstavka 
tega člena, je lastnik vodne infrastrukture lahko samo država, 
razmerja med državo in drugimi osebami glede upravljanja, 
obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture pa se uredijo s 
pogodbo, pri čemer se upošteva delež vloženih sredstev. 

(7) Minister predpiše način določanja petdesetletnih, 
petindvajsetletnih in petletnih voda iz prvega odstavka tega člena. 

105. člen 
(varstvo pred zalednimi in meteornimi vodami) 

Varstvo pred zalednimi in meteornimi vodami v ureditvenih 
območjih naselij zagotavlja lokalna skupnost. 

106. člen 
(naloge države v zvezi z izrednimi ukrepi) 

(1) V času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega 
delovanja voda država in lokalna skupnost zagotavljata 
načrtovanje in izvedbo izrednih ukrepov. 

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka so zlasti: 

1. ukrepi na vodnih in priobalnih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, 
s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja 
voda, 
2. celodnevna dežurna služba pri izvajalcu javne službe iz 108. 
člena tega zakona, 
3. povečan nadzor nad vodno infrastrukturo, • 
4. odstranjevanje plavja in omogočanja protočnosti tekočih voda, 
5. gradnja začasnih obrambnih nasipov. 

(3) Izredni ukrepi varstva pred škodljivim delovanjem voda se 
podrobneje določijo v načrtih zaščite in reševanja po predpisih o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

107. člen 
(način izvajanja izrednih ukrepov) 

Pri načrtovanju in izvedbi izrednih ukrepov zaradi varstva pred 
škodljivim delovanjem voda je treba upoštevati največjo možno 
mero zavarovanja vodnih objektov in naprav pred trajnimi 
poškodbami, razen če to zaradi zagotovitve varstva pred 
škodljivim delovanjem voda ni mogoče, in v največji možni meri 
ohraniti značilnosti vodnih in obvodnih ekosistemov ter naravnih 
vrednot. 

4.2.4. Javne službe na področju varstva pred škodljivim 
delovanjem voda 

108. člen 
(obratovanje in vzdrževanje vodne Infrastrukture ) 

(1) Obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda, je obvezna državna 
gospodarska javna služba. 

(2) Minister določi normative za opravljanje dejavnost iz prejšnjega 
odstavka. 

109. člen 
(spremljanje stanja) 

(1) Država kot obvezno državno gospodarsko javno službo v 
skladu s predpisi na področju varstva okolja zagotavlja opravljanje 
dejavnosti monitoringa naravnih pojavov, ki v zvezi z varstvom 
pred škodljivim delovanjem voda obsega zlasti: 

1. spremljanje naravnih pojavov: poplav, pojava hudournih voda, 
erozije, zemeljskih ali hribinskih in snežnih plazov ter ledu, 
2. spremljanje stanja objektov ali naprav za varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda, 
3. spremljanje stanja visokih pregrad na podlagi podatkov 
obratovalnega monitoringa vodnih objektov ali naprav iz drugega 
odstavka 50. člena tega zakona. 

(2) Podatki monitoringa iz prejšnjega odstavka so del sistema 
opazovanja, obveščanja in alarmiranja skladno s predpisi o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

4.2.5. Intervencija v primeru naravne nesreče zaradi 
škodljivega delovanje voda in sanacija posledic 

110. člen 
(intervencija v primeru naravne nesreče zaradi 

škodljivega delovanja voda) 

(1) Pri izvedbi interventnih ukrepov ob naravni nesreči zaradi 
škodljivega delovanja voda morajo pristojne službe in organi 
ravnati tako, da čim manj poškodujejo vodna in priobalna 
zemljišča, vodno in drugo infrastrukturo ter druge vodne objekte 
in naprave. 

(2) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, z navodilom podrobneje določi 
ukrepe in način njihove izvedbe v primeru naravne nesreče iz 
prejšnjega odstavka. 

111. člen 
(sanacija posledic škodljivega delovanja voda) 

(1) Sanacija posledic naravne nesreče zaradi škodljivega 
delovanja voda na vodnem in priobalnem ali zemljišču na 
ogroženem območju, vodni infrastrukturi in vodnih objektih ali 
napravah se izvaja na podlagi programa sanacije. 

(2) Če so posledice škodljivega delovanja voda nastale na vodnem 
zemljišču ali na vodni infrastrukturi ali drugemu vodnem objektu 
in napravi, ki je v lasti države, zagotovi sredstva za njihovo sanacijo 
država. 

(3) Če so posledice škodljivega delovanja voda nastale na vodnem 
objektu in napravi, namenjeni posebni rabi ali izkoriščanju vodnega 
ali morskega dobra, ki ni v lasti države, in je njena sanacija potrebna 
zaradi ohranjanja vodnega režima ter je določena v načrtu sanacije 
iz prvega odstavka tega člena, je njeno sanacijo dolžan zagotoviti 
lastnik ali upravljavec. 

(4) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne zagotovi sanacije skladno 
s prejšnjim odstavkom, izvede sanacijo ministrstvo na njen račun. 

(5) Program sanacije pripravi ministrstvo, pri čemer upošteva 
načrte upravljanja z vodami. 
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4.3. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč 

112. člen 
(vzdrževanje) 

(1) Država kot obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja 
vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč. 

(2) Naloge javne službe iz prejšnjega odstavka so zlasti: 

1. popravila brežin in dna na vodotokih, 
2. čiščenje in nega bregov, 
3. odvzemanje naplavin in odstranjevanje plavja, 
4. odstranjevanje odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih 
predmetov iz voda, struge in morskega dna, 
5. čiščenje morske obale in gladine morja. 

(3) Minister določi normative za opravljanje nalog iz prejšnjega 
odstavka. 

113. člen 
(dolžnosti lastnika zemljišča) 

(1) Lastnik ali drug posestnik vodnega in priobalnega zemljišča 
zagotavlja izvajanje nalog iz druge točke drugega odstavka 
prejšnjega člena na vodah 4. reda. 

(2) Če osebe iz prejšnjega odstavka ne opravljajo nalog iz 
prejšnjega odstavka po predpisu iz petega odstavka prejšnjega 
člena ali aktom o pridobitvi vodne pravice, jih opravi izvajalec 
javne službe iz drugega odstavka prejšnjega člena na njegov 
račun, pri čemer lahko zadrži tako pridobljene stvari. 

(3) Strokovni nadzor nad izvajanjem del iz prvega odstavka tega 
člena opravlja izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka. 

114. člen 
(dolžnosti imetnika vodne pravice) 

(1) Imetnik vodne pravice zagotavlja izvajanje nalog iz druge 
točke drugega odstavka 112. člena tega zakona na območju 
izvajanja vodne pravice, skladno z aktom o njeni pridobitvi. 

(2) V primeru, da oseba iz prejšnjega odstavka ne zagotovi 
izvedbe nalog iz prejšnjega odstavka in za izvajanje strokovnega 
nadzora, se uporabljajo določbe drugega odstavka prejšnjega 
člena. 

115. člen 
(odvzemanje naplavin v okviru javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe odvzema naplavine skladno s 
predpisom iz 76. člena tega zakona. 

(2) Izvajalec javne službe ne plačuje povračila za odvzem naplavin, 
če jih uporablja za urejanje odtočnih razmer ali gradnjo in 
vzdrževanje vodne infrastrukture. 

(3) Če izvajalec javne službe ne uporabi naplavin, ki jih je odvzel 
sam ali pridobil skladno s 50. členom tega zakona za opravljanje 
javne službe, lahko naplavine proda. 

(4) Prihodek od prodaje naplavin iz prejšnjega odstavka se lahko 
porabi le za opravljanje javne službe. 

4.4. Omejitve lastninske pravice in odškodnina 

116. člen 
(omejitve, povezane z opravljanjem javnih služb) 

(1) Lastnik ali posestnik zemljišča na ogroženem območju mora 
dovoliti dostop in začasno uporabo teh zemljišč za izvajanje javne 
službe iz 106., 108. in 109. člena tega zakona. 

(2) Izvajalec javne službe mora pri izvajanju dejavnosti iz 
prejšnjega odstavka v čim manjši meri vplivati na stanje zemljišč 
iz prejšnjega odstavka, po opravljenih delih ali prenehanju 
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda pa odpraviti škodo, 
povzročeno z izvedenimi deli ali ukrepi. 

(3) Lastnik ali posestnik iz prvega odstavka tega člena ima zaradi 
omejitev iz 106., 108 in 109. člena tega zakona pravico do 
odškodnine za tisto navadno škodo, ki je izvajalcu javne službe 
ni uspelo odpraviti v skladu z določbami prejšnjega odstavka. 

117. člen 
(druge omejitve) 

(1) Lastnik ali drug posestnik zemljišča, ki se nahaja na ogroženih 
območjih, zaradi omejitev ali prepovedi iz 97. do 102. člena tega 
zakona, nima pravice do odškodnine. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko lastnik ali 
drug posestnik zemljišča iz 98. člena tega zakona od vlade zahteva 
odkup svojega zemljišča ali zamenjavo za drugo enakovredno 
zemljišče, če je uporaba zemljišča zaradi omejitev iz 98. člena 
tega zakona trajno onemogočena. 

(3) Če je lastnik zemljišča iz prejšnjega odstavka zaradi omejitev 
iz 98. člena tega zakona pri izvrševanju lasntinske pravice bistveno 
oviran, ima pravico do odškodnine, vlada pa lahko namesto 
izplačila odškodnine zemljišče iz 98. člena tega zakona odkupi ali 
zamenja za drugo enakovredno zemljišče. 

(4) Odškodnina se določi po predpisih o razlastitvi, razen določb 
o notarskem zapisu. 

5. Raba in izkoriščanje vodnega ali morskega dobra 

5.1. Splošna raba vodnega ali morskega dobra 

118. člen 
(splošna raba) 

(1) Vsakdo lahko rabi vodno ali morsko dobro pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon, če se s takšno rabo le neznatno vpliva na 
količino in kakovost voda oziroma splošno stanje voda in če s 
tem ne omejuje ali onemogoča enakih pravic drugih in izvajanje 
vodnih pravic (v nadaljnjem besedilu: splošna raba). 

(2) Splošna raba obsega zlasti rabo vodnega ali morskega dobra 
za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, 
če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne 
črpalke, natege in podobno) ali zgraditve objekta in naprave, za 
katero je po predpisih o urejanju prostora predpisano dovoljenje. 
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(3) V okviru splošne rabe je dovoljeno uporabljati vodo za gašenje 
požarov ter druge naloge zaščite in reševanja tudi z uporabo 
posebnih naprav, če za njih ni potrebno pridobiti dovoljenja skladno 
s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. 

119. člen 
(splošna raba zemljišč presihajočih jezer) 

Lastnik zemljišča presihajočega jezera mora dopustiti njegovo 
splošno rabo skladno z določbami prvega odstavka prejšnjega 
člena v času, ko je prekrito z vodo. 

120. člen 
(splošna raba voda za plovbo) 

(1) V okviru splošne rabe lahko vsakdo rabi vodno ali morsko 
dobro za plovbo pod pogoji, ki jih določajo ta in drugi zakoni. 

(2) Vlada lahko določi pogoje, ki se nanašajo na varstvo voda, 
vključno z varstvom vodnih in obvodnih ekosistemov, na varstvo 
pred škodljivim delovanjem voda, varstvo vodnih pravic in varnost 
plovbe ter način rabe vodnega ali morskega dobra za plovbo 
(plovbni režim). 

5.2. Posebna raba vodnega ali morskega dobra 

5.2.1. Skupne določbe 

121. člen 
(posebna raba) 

(1) Za vsako rabo ali izkoriščanje vodnega ali morskega dobra, 
ki presega meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno pravico na 
podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določbami 
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: posebna raba). 

(2) Izkoriščanje voda za oskrbo s pitno vodo ima prednost pred 
rabo ali izkoriščanjem voda za druge namene. 

(3) Vlada lahko podrobneje predpiše načine in pogoje posameznih 
vrst posebne rabe ali izkoriščanja vodnega ali morskega dobra. 

122. člen 
(omejitve posebne rabe zaradi javne koristi) 

Z načrtom upravljanja povodja se lahko posebna raba omeji ali 
določijo posebni pogoji posebne rabe, če bi lahko: 

1. ogrožala zdravje ljudi; 
2. ogrožala vodni režim ali naravno ravnovesje vodnih in obvodnih 
ekosistemov, 
3. škodljivo vplivala na odtočne razmere, 
4. znatno ovirala splošno rabo in oskrbo s pitno vodo, 
5. škodljivo vplivala ali ogrožala naravne vrednote ali kulturno 
dediščino. 

123. člen 
(naložitev obveznosti) 

(1) Z vodnim dovoljenjem ali v koncesijskem aktu se lahko določi, 
da mora imetnik vodne pravice pri načrtovanju, gradnji in 
obratovanju objekta, namenjenega za njeno izvajanje, omogočiti 
tudi uporabo tega objekta za varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda. 

(2) Z aktom iz prejšnjega odstavka se lahko določi, da mora 
imetnik vodne pravice omogočiti uporabo vodnega objekta tudi 
za splošno rabo in oskrbo s pitno vodo, če to bistveno ne poslabša 
pogojev izvajanja njegove vodne pravice. 

124. člen 
(začasna omejitev in ustavitev izvajanja vodne 

pravice) 

(1) Zaradi zagotavljanja vodnih količin imetnikom vodnih pravic, 
kakovosti voda in ohranjanja naravnega ravnovesja vodnih in 
obvodnih ekosistemov v primeru naravnega pojava, ki povzroči 
začasno pomanjkanje vode ali zmanjšanje varnosti pred škodljivim 
delovanjem voda lahko minister na določenem območju začasno 
omeji ali ustavi izvajanje vodnih pravic. 

(2) Poleg omejitev iz prejšnjega odstavka lahko minister na 
določenem območju začasno omeji ali ustavi izvajanje vodnih 
pravic tudi, če pride do ekološke nesreče, večje poškodbe na 
vodni infrastrukturi ali vodni infrastrukturi, ki se uporablja tudi za 
druge namene in je potrebna njihova rekonstrukcija ali drugih 
razlogov, ki povzročijo pomanjkanje vode ali zmanjšanje varnosti 
pred škodljivim delovanjem voda. 

(3) Pri omejitvah ali ustavitvah rabe voda je treba najprej zagotoviti 
pitno vodo in vodo za varstvo pred požarom. 

(4) Zaradi omejitev rabe ali izkoriščanja voda iz prvega in drugega 
odstavka tega člena imetnik vodne pravice nima pravice do 
odškodnine. 

125. člen 
(odvzem vodne pravice) 

(1) Če ministrstvo na podlagi monitoringa količinskega in 
kakovostnega stanja voda ugotovi, da je prišlo do trajnih 
sprememb v vodnem režimu, ki bi lahko povzročile trajno 
pomanjkanje vode, poslabšanje kakovosti voda ali ogrozile 
naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov ali naravnih 
vrednot, imetniku vodne pravice določi obveznost, da s tehničnimi 
ali drugimi ukrepi v določenem obdobju prilagodi izvajanje vodne 
pravice novim razmeram. 

(2) Če imetnik vodne pravice ne izvede prilagoditve na način in v 
roku na podlagi prejšnjega odstavka, se mu lahko vodna pravica 
pred njenim iztekom delno ali v celoti odvzame. 

(3) O odvzemu odloči organ, ki je izdal akt o vodni pravici. 

(4) Zaradi omejitev rabe ali izkoriščanja voda iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, imetnik vodne pravice nima pravice do 
odškodnine. 

(5) Če je prišlo do sprememb iz prvega odstavka tega člena 
zaradi ravnanja druge osebe, je imetnik vodne pravice upravičen 
do odškodnine. 

5.2.2. Posebne določbe 

126. člen 
(raziskave podzemnih voda in vodnih virov) 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki namerava raziskovati podzemne 
vode, mora izpolnjevati predpisane pogoje in pred izvedbo del, 
povezanih z raziskovanjem podzemnih voda, pridobiti dovoljenje 
za raziskave. 
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(2) Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki se nanašajo na vodno dovoljenje. 

(3) V dovoljenju se določijo pogoji, pod katerimi se sme izvesti 
raziskava podzemnih voda. 

(4) Vodo, ki jo oseba iz prvega odstavka tega člena načrpa, lahko 
uporablja samo za raziskave. 

(5) Vse pridobljene podatke mora oseba iz prvega odstavka tega 
člena v enem mesecu po zaključku raziskave podzemnih voda 
brezplačno predati ministrstvu za vpis v vodni kataster. 

(6) Vlada predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba iz prvega 
odstavka tega člena ter vrste podatkov iz prejšnjega odstavka. 

127. člen 
(izvajanje rudarskih del) 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki ima rudarsko pravico za izvajanje 
rudarskih del, izkopov ali talnih vrtin, ki ne sodijo med raziskave 
podzemnih voda iz prejšnjega člena, naleti na podzemne vode, je 
dolžna takoj, najkasneje pa v roku treh dni od odkritja, o tem 
obvestiti ministrstvo. 

(2) Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka je dolžna 
dopustiti izvedbo analiz, potrebnih za ugotovitev položaja, količine 
in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe zavarovanja 
odkritih vodnih virov. 

(3) Če so podzemne vode iz prvega odstavka tega člena 
pomembne za oskrbo s pitno vodo, mora lokalna skupnost 
zemljišče, ki je potrebno za črpanje vode odkupiti ali predlagati 
njegovo razlastitev po predpisih o razlastitvi. 

(4) Če bi izkoriščanje podzemnih voda za oskrbo s pitno vodo iz 
prejšnjega odstavka bistveno vplivala na način in obseg izvajanja 
rudarske pravice, ima njen imetnik pravico do odškodnine, ki se 
določi ob smiselni uporabi predpisov o razlastitvi. 

(5) Če ne gre za primere iz tretjega odstavka tega člena mora 
pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena ali lastnik 
zemljišča dopustiti ministrstvu dela, ki so potrebna za evidentiranja 
vodnega vira. 

(6) Obstoj vodnega vira iz prejšnjih odstavkov se evidentira v 
vodnem katastru. 

128. člen 
(lastna oskrba s pitno vodo) 

(1) Lastnik zemljišča, na katerem se nahaja voda, ali drug 
posestnik, lahko uporablja vodo za lastno oskrbo s pitno vodo na 
podlagi vodnega dovoljenja, ki se lahko izda na območju, kjer ni 
zagotovljeno izvajanje lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo. 

(2) Lastnik zemljišča iz prejšnjega odstavka mora dopustiti rabo 
vode, ki se nahaja na njegovem zemljišču, za oskrbo s pitno 
vodo tudi drugi osebi z območja iz prejšnjega odstavka, če to 
omogoča izdatnost vodnega vira. 

(3) Če je za rabo vode Iz prejšnjega odstavka treba zgraditi 
cevovod ali drugo z njim povezano napravo na zemljišču osebe, 
na katerem se nahaja vodni vir, lahko druga oseba iz prejšnjega 
odstavka zahteva ustanovitev služnosti dovajanja vode v korist 
svojega zemljišča. 

129. člen 
(odvzem tekočih voda za tehnološke namene in 

odvajanje odpadnih voda) 

(1) Pravna ali fizična oseba lahko odvzema vodo, ki jo uporablja 
za tehnološke namene neposredno iz tekočih voda le tako, da 
mesto odvzema načrtuje in izvede dolvodno za mestom odvajanja 
lastnih odpadnih voda v tekoče vode. 

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za odvajanje vode, 
namenjene hlajenju. 

130. člen 
(raba in izkoriščanje vode iz objektov in naprav za 

oskrbo s pitno vodo) 
» 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki pri opravljanju svoje dejavnosti 
potrebuje vodo za tehnološke namene, jo lahko odvzema iz 
objektov in naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo le v primeru, 
če ni mogoč njen odvzem iz drugih vodnih virov, ki niso primerni 
za pitno vodo. 

(2) Izvajalec dejavnosti oskrbe s pitno vodo lahko omogoči 
odvzem pitne vode osebi iz prejšnjega odstavka le če ta oseba 
predloži odločbo o zavrnitvi izdaje vodnega dovoljenja za rabo 
voda iz prejšnjega odstavka. 

(3) Raba vode za stekleničenje iz objektov in naprav, namenjenih 
oskrbi s pitno vodo, je prepovedana. 

131. člen 
(gradnja objekta, zasipa, nasipa ali tvorjenje 

depresijskega zemljišča) 

(1) Gradnja objekta, zasipa, nasipa, umetnega otoka ali tvorjenje 
depresijskega zemljišča je na vodnem ali morskem dobru 
dovoljena samo, če se s tem zagotavlja splošna raba vodnega ali 
morskega dobra, če je to nujno potrebno za opravljanje javnih 
služb ali če je to nujno potrebno za običajno rabo nepremičnine. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na gradnjo 
vodnega objekta in naprave. 

6. Pridobitev vodne pravice 

132. člen 
(vodna pravica) 

(1) Vodno pravico je mogoče pridobiti na podlagi vodnega 
dovoljenja ali koncesije v skladu s tem zakonom. 

(2) Če je za izvajanje vodne pravice potrebno tudi vodno ali 
priobalno zemljišče, mora imetnik vodne pravice, ki sam ni lastnik 
tega zemljišča, pridobiti to zemljišče s pravnim poslom ali pridobiti 
soglasje lastnika tega zemljišča za njegovo uporabo. 

(3) Če je lastnik zemljišča iz prejšnjega odstavka država, se 
šteje, da je pravna ali fizična oseba s pridobitvijo vodnega 
dovoljenja ali koncesije, pridobila tudi soglasje iz prejšnjega 
odstavka. 

(4) Imetnik vodne pravice, ki se nanaša na odvzemanje vode za 
proizvodnjo pijač, postane lastnik tiste količine vode, ki je določena 
v aktu, s katerim si je to pravico pravnomočno pridobil. 
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133. člen 
(prenos vodne pravice) 

(1) Vodno pravico lahko njen imetnik prenese s pravnim poslom 
na drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, 
le s soglasjem organa, ki mu je podelil vodno pravico. 

(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena se izda osebi, ki se 
izkaže, da je s pravnim poslom pridobila v last objekte in naprave, 
s katerimi se izvršuje vodna pravica, ki je predmet prenosa. 

(3) V primeru prenehanja pravne osebe, ki je imetnica vodne 
pravice, se ta lahko prenese na drugo fizično ali pravno osebo, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje, le s soglasjem organa, ki ji je podelil 
vodno pravico. 

(4) Vodna pravica se lahko prenese tudi z dedovanjem na osebo, 
ki izpolnjuje predpisane pogoje, le s soglasjem organa, ki je podelil 
vodno pravico. 

134. člen 
(objekti in naprave) 

(1) Če po prenehanju vodne pravice le-te ni mogoče podaljšati, 
mora bivši imetnik vodne pravice objekt ali napravo, ki jo je zgradil 
zaradi posebne rabe s pravnim poslom prenesti na drugo osebo, 
ki si je pridobila vodno pravico ali odstraniti na svoje stroške. 

(2) Če imetnik vodne pravice ne prenese objekta ali naprave v 
enem letu od prenehanja vodne pravice ali je ne odstrani v dveh 
letih od prenehanja vodne pravice, zagotovi njegovo odstranitev 
država na račun bivšega imetnika vodne pravice. 

(3) Če je objekt ali napravo iz prvega odstavka tega člena mogoče 
nameniti za varstvo kakovosti voda, vodnih količin, ohranjanju 
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter 
naravnih vrednot ali za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
preide v primerih iz prvega odstavka tega člena v last države 
brez odškodnine. 

(4) O odstranitvi ali prenosu v last države odloči ministrstvo po 
uradni dolžnosti. Proti odločbi ni pritožbe. 

(5) Odstranitev ali prenos iz prejšnjih odstavkov se določi v aktu, 
s katerim je bila vodna pravica podeljena. 

135. člen 
(plačilo za vodno pravico) 

(1) Vodno dovoljenje ali koncesijo se podeli proti plačilu (v 
nadaljevanju: plačilo za vodno pravico). 

(2) Pri določitvi plačila za vodno pravico se upoštevajo zlasti 
naslednji kriteriji: 

1. razpoložljivost vode, 
2. namen, vrsta in obseg posebne rabe ali izkoriščanja vodnega 
ali morskega dobra, 
3. višino sredstev za gradnjo potrebnih vodnih objektov in naprav, 
4. ekonomske ugodnosti, ki jih imetnik vodne pravice dosega z 
rabo ali izkoriščanjem vodnega ali morskega dobra ali naplavin, 
5. čas trajanja rabe ali izkoriščanja vodnega ali morskega dobra. 

(3) Obveznost plačila za vodno pravico nastopi z dnem pridobitve 
vodne pravice, njen imetnik pa ga mora plačati v roku, ki ga določi 
organ, ki jo je podelil. 

(4) Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od devetdeset 
dni od dneva pravnomočnosti vodnega dovoljenja ali sklenitve 
koncesijske pogodbe. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni or- 
gan v aktu o podelitvi vodne pravice odloči, da se vodna pravica 
plačuje obročno. 

(6) Vlada predpiše podrobnejše kriterije za določitev plačila za 
vodno pravico. 

136. člen 
(vodno povračilo) 

(1) Imetnik vodne pravice je za rabo ali izkoriščanje vode, naplavin 
ali vodnih zemljišč v lasti države dolžan plačevati tudi vodno 
povračilo, sorazmerno obsegu vodne pravice. 

(2) Vodno povračilo se plača ob upoštevanju načela povrnitve 
stroškov, ki vključuje zlasti: 

1. stroške izvajanja javnih služb po tem zakonu, 
2. stroške investicij in vzdrževanja vodne infrastrukture, 
3. stroške odškodnin po tem zakonu. 

(3) Za določitev povračila iz prejšnjega odstavka se uporablja 
tudi ekonomsko vrednotenje iz 2. točke prvega odstavka 57. 
člena tega zakona. 

(4) Če je za izvajanje vodne pravice potreben poseg v prostor, 
nastopi obveznost plačila vodnega povračila z dnem izdaje 
uporabnega dovoljenja, v drugih primerih pa z dnem dokončnosti 
vodnega dovoljenja ali sklenitve koncesijske pogodbe. 

(5) V primeru iz 130. člena tega zakona izvajalec javne služne 
oskrbe s pitno vodo ne plača vodnega povračila za vodo, ki jo iz 
objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo odvzema oseba iz 
prvega odstavka 130. člena tega zakona. 

(6) Vlada predpiše podrobnejše kriterije za določitev višine 
vodnega povračila, pri čemer upošteva tudi socialne, 
gospodarske in geografske pogoje. 

137. člen 
(namenska raba) 

Plačilo za vodno pravico in vodno povračilo se lahko porabljata 
izključno za: 

1. naloge države, ki se nanašajo na upravljanje z vodami, 
2. izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb po tem 
zakonu. 

6.1. Vodno dovoljenje 

138. člen 
(vodno dovoljenje) 

(1) Vodno dovoljenje je treba pridobiti za neposredno rabo ali 
izkoriščanje vodnega ali morskega dobra za: 

1. lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se opravlja 
kot gospodarska javna služba, 
2. tehnološke namene, 
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3. kopališče, 
4. pridobivanje toplote, 
5. namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin, 
6. proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah z bruto potencialom 
izkoriščenega dela vodotoka, manjšim od 1 MW, 
7. pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, 
8. gojenje vodnih organizmov, razen gojenja zaradi vlaganja v 
ribolovne vode po predpisih o sladkovodnem ribištvu, 
9. gradnja pristanišča, če je investitor oseba javnega prava, 
10. zasneževanje smučišča, 
11. drug poseg v vodno ali morsko dobro, ki presega splošno 
rabo po tem zakonu, pa zanj ni treba pridobiti koncesije. 

(2) Poleg primerov iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti vodno 
dovoljenje tudi za rabo vode v tehnološke namene, če gre za 
rabo vode, ki se nahaja v objektih in napravah, namenjenih oskrbi 
s pitno vodo. 

(3) Imetnik vodne pravice iz 3. točke prvega odstavka tega člena 
sme zaračunavati in pobirati vstopnino za kopanje samo v 
primeru, če je za njeno izvajanje zgradil objekt. 

(4) Za odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v vode je 
treba pridobiti dovoljenje po predpisih s področja varstva okolja. 

(5) Vodnega dovoljenja ni mogoče izdati, če je za izvajanja vodne 
pravice treba pridobiti dovoljenje za poseg v prostor, skladno s 
predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov, 
prostorski akt države ali lokalne skupnosti pa ni izdelan skladno 
z določbo 61. člena tega zakona. 

(6) Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo dovoljenja 
za poseg v prostor, skladno s predpisi s področja urejanja prostora 
in graditve objektov. 

139. člen 
(vloga za pridobitev vodnega dovoljenja) 

(1) Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja mora vsebovati poleg 
podatkov o prosilcu zlasti: 

1. podatke o vodnem ali morskem dobru, ki ga namerava prosilec 
rabiti, 
2. podatke o nameravani rabi, 
3. druge podatke za izdajo dovoljenja. 

(2) Minister podrobneje predpiše vsebino vloge za pridobitev 
vodnega dovoljenja. 

140. člen 
(izdaja in podaljšanje vodnega dovoljenja) 

(1) Vodno dovoljenje izda ministrstvo če: 

1. je nameravana raba mogoča na podlagi načrta upravljanja z 
vodami, 
2. nameravana raba ne zmanjšuje, omejuje ali onemogoča izvajanja 
obstoječih vodnih pravic drugih upravičencev. 

(2) Vodno dovoljenje se izda za določen čas, vendar največ za 
petnajst let. 

(3) Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so 
izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za 
njegovo pridobitev. 

(4) Za podaljšanje vodnega dovoljenja se uporabljajo določbe od 
142. do 144. člena tega zakona. 

(5) Proti odločbi o izdaji vodnega dovoljenja ni pritožbe. 

141. člen 
(vsebina vodnega dovoljenja) 

Vodno dovoljenje mora vsebovati zlasti: 

1. podatke o imetniku vodne pravice, 
2. natančen opis vrste, obsega in namena vodne pravice, 
3. čas trajanja, 
4. način rabe in pogoje, ki jih mora upoštevati imetnik vodne pravice 
pri njenem izvajanju, 
5. določitev plačila za vodno pravico in vodnega povračila, 
6. ukrepe, ki jih je dolžan izvršiti imetnik vodne pravice, po njenem 
prenehanju, 
7. druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati imetnik vodne pravice, 
skladno s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

142. člen 
(sprememba vodnega dovoljenja) 

(1) Vodno dovoljenje se lahko spremeni na predlog njegovega 
imetnika ali po uradni dolžnosti. 

(2) Ministrstvo vodno dovoljenje po uradni dolžnosti spremeni: 

1. če se spremenijo predpisani pogoji rabe ali izkoriščanja vodnega 
ali morskega javnega dobra, 
2. v primerih iz 125. člena tega zakona, 
3. če to zahteva varstvo voda ali varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda v javno korist. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo izda novo 
odločbo, skladno z določbami 140. člena tega zakona, v katerem 
lahko določi tudi obseg in rok prilagoditve. 

(4) Z vodnim dovoljenjem iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo 
izjemoma podaljša vodno dovoljenje, če so zaradi prilagoditev iz 
prejšnjega odstavka stroški prilagoditve nesorazmerno presegli 
koristi, ki jih ima imetnik vodnega dovoljenja. 

(5) V primerih iz drugega odstavka tega člena lahko ministrstvo 
vodno dovoljenje tudi odvzame skladno z določbami drugega 
odstavka 145. člena tega zakona. 

(6) V primeru iz prejšnjih odstavkov, razen v primeru iz 2. točke 
drugega odstavka tega člena in v primeru, če se vodno dovoljenje 
spremeni na predlog imetnika, ima imetnik vodnega dovoljenja 
pravico do odškodnine. 

(7) V primeru iz 2. točke drugega odstavka tega člena se glede 
pravnih posledic spremembe vodnega dovoljenja uporabljajo 
določbe četrtega in petega odstavka 125. člena tega zakona. 

143. člen 
(začetek postopka za spremembo vodnega 

dovoljenja) 

(1) Predlogu imetnika vodnega dovoljenja za njegovo spremembo 
mora biti poleg ostalih sestavin, ki so zahtevane za vlogo za 
izdajo vodnega dovoljenja, priloženo tudi veljavno vodno 
dovoljenje, ki naj bi se spremenilo, ter predlog, v katerem delu naj 
se stvar reši drugače. 

(2) Kadar se postopek za spremembo dovoljenja začne po uradni 
dolžnosti, je ministrstvo dolžno o tem in o razlogih za začetek 
postopka, nemudoma obvestiti imetnika vodnega dovoljenja. 
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144. člen 
(postopek spremembe vodnega dovoljenja) 

(1) Glede postopka za spremembo vodnega dovoljenja se 
uporabljajo določbe, ki veljajo za njegovo izdajo. 

(2) V izreku spremenjenega vodnega dovoljenja se določi, katero 
dovoljenje se razveljavi ter ali se razveljavi deloma ali v celoti. 

(3) Proti spremenjenemu vodnemu dovoljenju, ni pritožbe. 

145. člen 
(odvzem vodnega dovoljenja) 

(1) Ministrstvo vodno dovoljenje odvzame na predlog imetnika 
vodnega dovoljenja, če je ta izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo 
iz dovoljenja. 

(2) Ministrstvo odvzame vodno dovoljenje po uradni dolžnosti, 
če ugotovi, da: 

1. gre za primere iz drugega odstavka 125. člena tega zakona, 
2. imetnik ni plačal za vodno pravico v višini in roku, ki mu ga je 
določil pristojni organ na podlagi 135. člena tega zakona, 
3. imetnik ni plačal vodnega povračila skladno z določbami 136. 
člena tega zakona, 
4. imetnik ne odpravi pomanjkljivosti v roku, določenim z odločbo 
pristojnega inšpektorja, s katero je bila odrejena odprava 
ugotovljenih pomanjkljivosti, / 
5. več kot dvakrat krši akte, ki se nanašajo na namen, obseg ali 
pogoje rabe ali izkoriščanja vodnega ali morskega dobra in jih je 
pri izvajanju vodne pravice dolžan upoštevati, pa je bilo to 
ugotovljeno s pravnomočno odločbo pristojnega inšpektorja. 

146. člen 
(postopek za odvzem vodnega dovoljenja po uradni 

dolžnosti) 

(1) Kadar se postopek za odvzem vodnega dovoljenja začne po 
uradni dolžnosti, je ministrstvo dolžno o tem in o razlogih za 
začetek postopka, nemudoma obvestiti imetnika dovoljenja. 

(2) V primerih kršitve z zakonom določenih obveznosti, za katere 
je določeno, da se dovoljenje odvzame po uradni dolžnosti, je 
ministrstvo pred izdajo odločbe dolžno pisno opozoriti imetnika 
dovoljenja, naj preneha z ugotovljenimi kršitvami in mu določi rok 
v katerem mora kršitve odpraviti. Če tudi po preteku roka imetnik 
dovoljenja ni prenehal s kršitvami, ministrstvo dovoljenje odvzame. 

(3) V primerih kršitev svojih obveznosti iz prejšnjega odstavka je 
imetnik dovoljenja odškodninsko odgovoren. 

147. člen 
(posledice odvzema) 

(1) Odvzem vodnega dovoljenja učinkuje od dneva dokončnosti 
odločbe, s katero je bilo dovoljenje odvzeto. 

(2) Fizična ali pravna oseba, ki ji je bila izdana pravnomočna 
odločba o odvzemu vodnega dovoljenja, ga ne more ponovno 
pridobiti v obdobju šestih let po pravnomočnosti odločbe. 

(3) Oseba iz prejšnjega odstavka zaradi odvzema vodnega 
dovoljenja ni upravičena do odškodnine. 

(4) Proti odločbi o odvzemu ni pritožbe. 

148. člen 
(prenehanje vodnega dovoljenja) 

(1) Vodno dovoljenje preneha: 

1. če imetnik ni začel z rabo ali izkoriščanjem vodnega ali 
morskega dobra v roku, določenem v dovoljenju, ali si v roku 
enega leta od njegove pravnomočnosti ni pridobil dovoljenja za 
poseg v prostor in graditev objektov, 
2. ko izteče rok, za katerega je bilo vodno dovoljenje izdano, če 
se ne podaljša, 
3. zaradi stečaja ali likvidacije pravne osebe, če se ne prenese na 
drugo pravno osebo, 
4. če se imetnik odpove pridobljeni vodni pravici. 

(2) V primerih iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka izda 
ministrstvo odločbo, s katero ugotovi prenehanje vodnega 
dovoljenja. 

(3) Proti odločbi iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

6.2. Koncesija 

149. člen 
(koncesija) 

(1) Koncesijo je treba pridobiti za rabo ali izkoriščanje vodnega ali 
morskega dobra za: 

1. odvzemanja vode za proizvodnjo pijač, 
2. odvzemanje mineralne, termalne ali termomineralne vode za 
opravljanje dejavnosti kopališč, zdravilišč in podobno, 
3. proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah z bruto potencialom 
izkoriščenega dela vodotoka, ki je enak ali večji od enega MW, 
4. gradnjo pristanišča, če je investitor oseba zasebnega prava, 
5. odvzem naplavin, razen če gre za izvajanje javne službe po 
tem zakonu. 

(2) Koncesijo lahko pridobi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje. 

(3) Koncesija se podeljuje za določen čas, vendar ne več kot za 
trideset let. 

(4) Koncesija se lahko na vlogo imetnika podaljša, če so izpolnjeni 
vsi pogoji, ki so ob izteku koncesije predpisani za njeno pridobitev. 

(5) Koncesijo v imenu koncedenta podeljuje vlada, skladno z 
določbami tega zakona. 

150. člen 
(koncesijski akt) 

(1) Koncesijski akt se lahko izda, če iz programa upravljanja z 
vodami in načrtov upravljanja povodij izhaja, da količina in kakovost 
vodnega ali morskega dobra ali naplavin dovoljujeta nameravano 
rabo, ta pa je skladna z načelom trajnostne rabe voda. 

(2) Koncesijski akt se izda skladno s pogoji, ki jih določa načrt 
upravljanja povodij. 

(3) Če je za rabo ali izkoriščanje iz prvega odstavka prejšnjega 
člena treba pridobiti dovoljenje za poseg v prostor skladno s 
predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov, je 
podlaga za izdajo koncesijskega akta tudi prostorski akt države 
ali lokalne skupnosti. 

21. november2000 37 poročevalec, št. 96 



(4) Koncesijskega akta ni mogoče izdati v obdobju šestih mesecev 
pred iztekom veljavnosti načrta upravljanja povodij, ali če je za 
izvajanje vodne pravice potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v 
prostor, skladno s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, 
prostorski akt iz prejšnjega odstavka pa ni izdelan skladno z 
določbo 61. člena tega zakona. 

151. člen 
(pobuda za izdajo koncesijskega akta) 

(1) Pravna ali fizična oseba lahko pri ministrstvu vloži pobudo za 
izdajo koncesijskega akta za rabo ali izkoriščanje iz prvega 
odstavka 149. člena tega zakona. 

(2) Ministrstvo mora v 180 dneh od prejetja pobude obvestiti 
pobudnika o tem, ali bo vlada izdala koncesijski akt. 

152. člen 
(postopek podelitve koncesije) 

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. 

(2) Za podaljšanje časa trajanja koncesije ali za povečanje 
njenega obsega se koncesija podeli obstoječemu koncesionarju 
brez javnega razpisa. 

153. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

Za postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja se uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo koncesijo na naravnih dobrinah. 

154. člen 
(prednostna pravica osebe, ki izvaja raziskave 

podzemnih voda in vodnih virov) 

Pravna ali fizična oseba, ki si je pridobila pravico raziskovati 
podzemne vode zaradi namenov iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 
149. člena tega zakona in namerava vodo izkoriščati, ima pri 
pridobitvi koncesije za rabo ali izkoriščanje odkrite podzemne 
vode prednostno pravico. 

155. člen 
(koncesijska pogodba) 

(1) S koncesijsko pogodbo se pogodbeni stranki podrobneje 
dogovorita zlasti o: 

1. namenu, za katerega se podeljuje koncesija, 
2. posebnih pogojih, ki jih mora upoštevati koncesionar, 
3. pogojih in načinu plačevanja plačila za koncesijo in vodnega 
povračila, 
4. garancijah koncesionarja, 
5. načinu razreševanja medsebojnih razmerij v primeru 
prenehanja koncesije pred potekom časa, za katerega je bila 
podeljena, ^ 
6. drugih pravicah in obveznostih koncedenta in koncesionarja. 

(2) Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe ni mogoče začeti izvajati 
vodne pravice. 

3$ "g: 
156. člen 

(sprememba koncesije) 

(1) Koncesija se lahko spremeni s spremembo koncesijskega 
akta ali s spremembo koncesijske pogodbe. 

(2) Koncesijski akt se spremeni: 

1. če se spremenijo predpisani pogoji rabe ali izkoriščanja vodnega 
ali morskega dobra ali naplavin, 
2. v primerih iz 125. člena tega zakona, 
3. če to zahteva varstvo voda ali varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda v javno korist. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se podaljša čas trajanja 
koncesije ali zniža plačilo za koncesijo. 

(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena koncedent in 
koncesionar skleneta novo pogodbo, s katero medsebojna 
razmerja prilagodita spremenjenim pogojem, ki so določeni z novim 
koncesijskim aktom. 

(5) V primerih iz drugega odstavka tega člena koncesionar nima 
pravice do odškodnine. 

157. člen 
(prenehanje koncesije) 

Koncesija preneha: 

1. zaradi prenehanja dejavnosti fizične osebe in prenehanja pravne 
osebe, če koncesija ni bila prenesena na drugega koncesionarja, 
2. če je bila koncesionarju izdana pravnomočna odločba sodišča 
ali drugega državnega organa, s katero mu je bilo prepovedano 
opravljati dejavnost, za katero je bila koncesija podeljena, 
3. s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
4. z odvzemom koncesije. 

158. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

Koncesijska pogodba preneha s sporazumom pogodbenih strank, 
z razdrtjem, ali po preteku časa, za katerega je bila sklenjena. 

159. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijsko pogodbo lahko koncedent razdre pred potekom 
časa, za katerega je bila sklenjena, če koncesionar: 

1. ne začne ali dokonča del v roku, določenem v koncesijski 
pogodbi, 
2. ne začne izvajati rabe, za katero mu je bila podeljena koncesija, 
v roku, določenem s koncesijsko pogodbo, 
3. preneha kontinuirano opravljati dejavnost, za katero mu je bila 
podeljena koncesija, po izteku šest mesecev od dneva, ko je bilo 
ugotovljeno prenehanje opravljanja te dejavnosti, 
4. samovoljno izvede spremembe na vodnih objektih in napravah, 
namenjenih posebni rabi ali izkoriščanju vodnega ali morskega 
dobra ali naplavin, ki lahko ogrozijo vodni režim ali lahko ogrozijo 
zakonite pravice drugih oseb, pa v roku, ki mu ga določi pristojni 
organ, ne vzpostavi prejšnjega stanja, 
5. če ne plačuje plačila za vodno pravico v rokih, določenih s 
koncesijsko pogodbo, 
6. če prenese koncesijo na drugo osebo v nasprotju z zakonom. 

(2) Glede prehoda lastninske pravice in vzpostavitve v prejšnje 
stanje se v primerih prenehanja koncesije, določenih v prejšnjem 
odstavku, uporabljajo določbe 134. člena tega zakona. 
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160. člen 
(odvzem koncesije) 

Koncesija se odvzame, če: 

1. koncesionar ni plačal vodne pravice skladno z določbami 135. 
člena tega zakona, 
2. koncesionar ni plačal vodnega povračila skladno z določbami 
136. člena tega zakona, 
3. koncesionar več kot dvakrat krši predpise, ki se nanašajo na 
rabo, ki je predmet koncesije in je bilo to ugotovljeno s 
pravnomočno odločbo pristojnega inšpektorja, razen za prekrške, 
za katere je predpisana mandatna kazen, 
4. koncesionar ne odpravi pomanjkljivosti v roku, določenim z 
odločbo pristojnega inšpektorja, s katero je bila odrejena odprava 
ugotovljenih pomanjkljivosti, 
5. koncesionar ne ravna skladno z prvim in drugim odstavkom 
125. člena tega zakona. 

161. člen 
(postopek za odvzem koncesije) 

(1) Viada odvzame koncesijo z odločbo. 

(2) Vlada je dolžna o začetku postopka za odvzem in o razlogih 
za začetek postopka, nemudoma obvestiti koncesionarja. 

(3) V primerih kršitve z zakonom določenih obveznosti, za katere 
je določeno, da se koncesija odvzame, mora vlada pred izdajo 
odločbe pisno opozoriti koncesionarja, naj preneha s kršitvami in 
mu določiti rok, v katerem mora kršitve odpraviti. Če tudi po 
preteku roka koncesionar ni prenehal s kršitvami, vlada koncesijo 
odvzame. 

162. člen 
(posledice odvzema) 

(1) Odvzem koncesije učinkuje od dneva pravnomočnosti 
odločbe, s katero je bila koncesija odvzeta. 

(2) Fizična ali pravna oseba, ki ji je bila izdana pravnomočna 
odločba o odvzemu koncesije, je ne more ponovno pridobiti v 
obdobju šestih let po pravnomočnosti odločbe. 

(3) Oseba iz prejšnjega odstavka zaradi odvzema koncesije ni 
upravičena do odškodnine. 

(4) Proti odločbi o odvzemu ni pritožbe. 

7. Poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim 

163. člen 
(poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim) 

(1) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni 
režim, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. 

(2) Poseg iz prejšnjega odstavka je: 

1. poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču, 
2. poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem zakonu, 
3. poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice, 
4. poseg na varstvenih in ogroženih območjih, 
5. poseg zaradi odvajanja odpadnih voda, 
6. poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, 
7. hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko delo, 

rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do 
vpliva na vodni režim. 

(3) Minister podrobneje določi posege iz prejšnjega odstavka. 

164. člen 
(informacija o posegih v prostor, ki lahko vplivajo na 

vodni režim) 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti poseg v prostor 
iz prejšnjega člena, lahko od ministrstva zahteva informacijo v 
zvezi s pogoji, ki jih mora izpolnjevati nameravani poseg, nanašajo 
pa se na varstvo voda, urejanje odtočnih razmer, varstvo 
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in 
obstoječe vodne pravice drugih oseb. 

(2) Ministrstvo izda informacijo iz prejšnjega odstavka najkasneje 
v dveh mesecih po prejemu zahteve. 

165. člen 
(vodno soglasje) 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti poseg iz 163. 
člena tega zakona, mora k vlogi za pridobitev vodnega soglasja 
priložiti predpisano dokumentacijo. 

(2) Če se vloga za pridobitev vodnega soglasja nanaša na gradnjo 
vodnega objekta, namenjenega izvajanju vodne pravice, mora 
pravna ali fizična oseba priložiti tudi pravnomočno vodno dovoljenje 
ali koncesijsko pogodbo. 

(3) Minister podrobneje določi, kakšna dokumentacija je potrebna 
za pridobitev soglasja. 

166. člen 
(izdaja vodnega soglasja) 

(1) Vodno soglasje izda ministrstvo v devetdesetih dneh po 
prejemu popolne vloge, če ugotovi, da je nameravani poseg v 
skladu s predpisanimi pogoji. 

(2) V vodnem soglasju se določijo tudi primeri, ko je za začetek 
obratovanja potrebno poskusno obratovanje in način, pogoji ter 
čas njegovega trajanja. 

(3) Dovoljenje za poseg v prostor, izdano brez vodnega soglasja 
ali v nasprotju z njim, je nično. 

(4) Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je 
postalo pravnomočno, ni bila vložena vloga za pridobitev 
dovoljenja za poseg v prostor ali ni bila začeta gradnja, za katero 
takšno dovoljenje ni predpisano. 

(5) Proti odločbi o vodnem soglasju ni pritožbe. 

8. Vodna knjiga in vodni kataster 

8.1. Vodna knjiga 

167. člen 
(vodna knjiga) 

(1) Vodno knjigo sestavlja evidenca o podeljenih vodnih pravicah 
in izdanih vodnih soglasjih ter zbirka listin. 
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(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke iz listin, 
zlasti pa: 

1. firmo in sedež ali ime in naslov imetnika vodne pravice ali 
pridobitelja vodnega soglasja, 
2. obseg vodne pravice, 
3. poseg, za katerega je bilo izdano vodno soglasje. 

(3) Podatki iz prejšnjega odstavka, za katere velja varstvo osebnih 
podatkov v skladu s predpisi na področju varstva osebnih 
podatkov, se vodijo samo za namene, določene s tem zakonom, 
in se ne brišejo. 

(4) Zbirko listin iz prvega odstavka tega člena sestavljajo izdana 
vodna dovoljenja, odločbe o izboru koncesionarja in koncesijske 
pogodbe ter izdana vodna soglasja. 

8.2. Vodni kataster 

168. člen 
(vodni kataster) 

(1) Vodni kataster sestavljajo: popis voda, popis vodnih objektov 
in naprav ter popis varstva voda. 

(2) V popis voda se vnašajo podatki o površinskih in podzemnih 
vodah, vodnih in priobalnih zemljiščih, vodnem in morskem dobru, 
varstvenih in ogroženih območjih po tem zakonu in zaščitenih 
območjih po drugih zakonih. 

(3) V popis vodnih objektov in naprav se vnašajo podatki o vodni 
infrastrukturi in o vodnih objektih in napravah, namenjenih izvajanju 
vodnih pravic. 

(4) V popis varstva voda se vnašajo podatki o obremenjevanju in 
obremenjenosti voda, podatki o virih onesnaževanja in drugi 
podatki, pomembni za varstvo voda. v 

169. člen 
(načelo javnosti) 

(1) Vodno knjigo in vodni kataster vodi ministrstvo kot javni knjigi. 

(2) Vsakdo ima pravico pregledovati podatke iz knjig iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Vsakdo ima pravico zahtevati in pridobiti izpiske iz vodne 
knjige in vodnega katastra proti plačilu stroškov, ki ne smejo 
presegati materialnih stroškov posredovanih informacij. 

170. člen 
(predpis ministra) 

Minister podrobneje predpiše način določanja materialnih stroškov 
posredovanih informacij, način posredovanja listin in sporočanja 
podatkov, ki sestavljajo vodno knjigo in vodni kataster ter obliko 
in način njunega vodenja. 

lil. del: ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA 
ZVODAMI 

1. Upravne naloge 

171. člen 
(upravne naloge) 

(1) Upravne, organizacijske ter z njimi povezane strokovne in 
razvojne naloge ministrstva iz tega zakona opravlja ministrstvo. 

(2) Posamezne naloge iz prejšnjega odstavka na vodnih območjih 
iz 53. člena tega zakona opravljajo vodne izpostave kot notranje 
organizacijske enote ministrstva. 

2. Družba za vode 
* 

172. člen 
(pravni status družbe za vode) 

(1) Za opravljanje določenih strokovnih nalog ministrstva in drugih 
s tem zakonom določenih nalog se ustanovi Družba za vode (v 
nadaljnjem besedilu: Družba). 

(2) Družba je javno podjetje v obliki družbe z omejeno 
odgovornostjo. 

(3) Edini družbenik Družbe je Republika Slovenija, ki jo zastopa 
vlada. 

173. člen 
(naloge in dejavnost Družbe) 

Družba opravlja naslednje naloge: 

1. strokovne naloge, povezane z izdelavo načrtov upravljanja z 
vodami in zagotavlja sodelovanje javnosti pri izdelavi načrtov 
upravljanja povodij, podpovodij, delov podpovodij in dopolnilnih 
načrtov, 
2. strokovne naloge, povezane s podeljevanjem vodnih pravic, 
3. strokovni nadzor nad izvajanjem javnih služb po tem zakonu, 
4. določa meje vodnih zemljišč (prvi odstavek 13. člena), 
5. sodeluje pri določitvi parcele vodnega zemljišča (drugi odstavek 
14. člena), 
6. izvaja strokovni nadzor nad izvedbo del za vzpostavitev 
prejšnjega stanja, ki jih opravljajo posamezniki (peti odstavek 25. 
člena), 
7. določa mejo vodnega zemljišča morja (šesti odstavek 29.člena), 
8. izdeluje strokovno mnenje za določitev Qes (tretji odstavek 75. 
člena), 
9. pripravlja programe renaturacij (četrti odstavek 87. člena), 
10. strokovne naloge, povezane z investicijami v vodno 
infrastrukturo, 
11. strokovne naloge, povezane z opravljanjem pravnega prometa 
z vodnimi in priobalnimi zemljišči v lasti države, 
12. opravlja druge dejavnosti v skladu z ustanovnim aktom. 
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174. člen 
(kapital Družbe) 

Osnovni kapital Družbe ob ustanovitvi znaša sto milijonov tolarjev, 
ki jih Republika Slovenija zagotovi iz sredstev proračuna. 

175. člen 
(viri sredstev za poslovanje Družbe) 

Viri sredstev za poslovanje Družbe so: 

1. sredstva Sklada za vode, 
2. sredstva proračuna Republike Slovenije, 
3. sredstva, pridobljena s pravnimi posli, skladno z 2. točko drugega 
odstavka 173. člena tega zakona, 
4. najeta posojila, 
5. drugi viri. 

176. člen 
(poraba sredstev Družbe) 

(1) Sredstva Družbe se lahko porabljajo za financiranje nalog in 
dejavnosti iz 173. člena tega zakona. 

(2) Sredstva Družbe se lahko porabljajo tudi za sofinanciranje: 

1. lokalnih javnih služb varstva okolja, ki se nanašajo na kakovost 
voda in oskrbo s pitno vodo, 
2. ukrepov lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda. 

(2) Sklad se ustanovi kot proračunski sklad, skladno z zakonom. 

(3) Viri Sklada so plačila za vodne pravice v delu, ki pripada 
državi in vodna povračila. 

(4) Sredstva Sklada se lahko uporabljajo za izvedbo letnega 
načrta Družbe iz 177. člena tega zakona, letnega načrta 
opravljanja javnih služb iz 191. člena tega zakona ter za druge 
naloge upravljanja z vodami, skladno s tem zakonom. 

4. Konferenca za vode 

4.1. Organi Konference 

180. člen 
(konferenca za vode) 

(1) Zaradi omogočanje večjega vpliva lokalnih skupnosti, 
imetnikov vodnih pravic in državljanov, združenih v nevladne 
organizacije, na upravljanju z vodami, se na posameznem vodnem 
območju iz 53. člena tega zakona ustanovi konferenca za vode 
(v nadaljnjem besedilu: konferenca). 

(2) Člani konference so lokalne skupnosti na posameznem 
vodnem območju, imetniki vodnih pravic, ki imajo te pravice na 
posameznem vodnem območju in nevladne organizacije s področja 
voda in varstva okolja, ki so registrirane pri pristojnem organu na 
posameznem vodnem območju. 

177. člen 
(letni načrt dela Družbe) 

(1) Za izvajanje nalog iz 173. člena tega zakona in sofinanciranje 
dejavnosti in ukrepov iz drugega odstavka prejšnjega člena vlada 
sprejme letni načrt dela Družbe. 

(2) Družba lahko sofinancira dejavnosti in ukrepe lokalnih 
skupnosti iz prejšnjega člena največ v višini sredstev, ki jih v 
tekočem letu zbere s plačili za vodno pravico in vodnimi povračili 
na njenem območju. 

178. člen 
(organi Družbe) 

(1) Organi Družbe sta nadzorni svet in direktor. 

(2) Nadzorni svet Družbe ima tri člane, ki jih imenuje vlada. 

(3) Direktorja Družbe imenuje vlada, skladno z zakonom. 

3. Sklad za vode 

179. člen 
(Sklad za vode) 

(1) Za sofinanciranje javnih služb po tem zakonu in financiranje 
strokovnih nalog Družbe se za nedoločen čas ustanovi Sklad za 
vode (v nadaljnjem besedilu: Sklad), ki ga upravlja ministrstvo. 

181. člen 
(organ konference in mandat) 

(1) Konferenca kot svoj predstavniški organ oblikuje Svet 
konference (v nadaljnjem besedilu: Svet). 

(2) Člani Sveta izmed sebe izvolijo predsednika in dva 
podpredsednika, pri čemer mora biti upoštevano načelo 
enakopravne zastopanosti članov konference. 

(3) Mandat Sveta, njegovega predsednika in podpredsednikov je 
šest let. 

182. člen 
(sestava in naloge Sveta) 

(1) Svet sestavljajo po deset predstavnikov lokalne skupnosti na 
posameznem vodnem območju, imetniki vodnih pravic, ki imajo 
te pravice na posameznem vodnem območju in nevladne 
organizacije s področja voda in varstva okolja, ki so registrirane 
pri pristojnem organu na posameznem vodnem območju. 

(2) Naloge Sveta so: 

1. spremljanje izvajanja nacionalnega programa upravljanja z 
vodami, 
2. sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja z vodami, 
3. spremljanje izvajanja načrtov upravljanja z vodami. 

(3) Za izvedbo nalog iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka Svet 
sprejema stališča in daje pobude vladi, za izvedbo nalog iz 2. 
točke prejšnjega odstavka pa sodeluje pri pripravi načrtov skladno 
z določbami 58. člena tega zakona. 
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183. člen 
(poslovnik in način odločanja) 

(1) Svet deluje na podlagi poslovnika, h kateremu da soglasje 
vlada. 

(2) Svet lahko veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot 
polovica članov Sveta, odločitev pa je sprejeta, če je za njen 
predlog glasovala večina navzočih članov. 

4.2. Volitve v Svet 

184. člen 
(obdobje volitev) 

(1) Redne volitve v Svet se opravijo vsakih šest let. 

(2) Če preneha mandat članu Sveta med trajanjem mandata Sveta, 
postane član Sveta za preostanek mandatne dobe Sveta tisti 
kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član, ki mu je prenehal 
mandat. 

(3) Če kandidata iz prejšnjega odstavka ni, se opravijo 
nadomestne volitve, razen v primeru, če je od dneva potrditve 
mandata člana, ki mu je prenehal mandat preteklo več kot pet let. 

185. člen 
(pasivna in aktivna volilna pravica) 

Pravico voliti in biti izvoljen za člana Sveta imajo predstavniki 
lokalnih skupnosti, ki jih določijo občinski sveti, fizične osebe in 
predstavniki pravnih oseb, ki so imetnice vodnih pravic in člani 
nevladnih organizacij. 

186. člen 
(razpis volitev) 

(1) Predsednik Sveta najmanj 90 dni pred iztekom mandata 
razpiše volitve v Svet. 

(2) Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči 
manj kot 30 dni in ne več kot 90 dni. 

187. člen 
(volilni organi) 

(1) Volitve vodi volilna komisija konference, ki jo imenuje predsednik 
konference. 

(2) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predsednik in trije 
člani ter njihovi namestniki. 

188. člen 
(naloge volilne komisije) 

Naloge volilne komisije so: 

1. daje navodila v zvezi z izvajanjem volitev, 
2. ugotavlja izid volitev v Svet. 

189. člen 
(izvedba volitev) 

(1) Volitve članov Sveta se opravijo tako, da člani konference iz 

drugega odstavka 180. člena tega zakona izvolijo po deset 
predstavnikov. 

(2) Za člana Sveta je izvoljenih tistih deset kandidatov, ki na 
volitvah dobijo največ glasov. 

(3) Volitve so veljavne, če voli več kot polovica volilnih 
upravičencev. 

(4) V primeru, da dobi na volitvah enako število glasov več 
kandidatov, njihovo skupno število pa presega predpisano število 
predstavnikov konference v Svetu, se volitve ponavljajo, dokler 
se ne izvoli predpisano število predstavnikov, skladno z določbo 
drugega odstavka tega člena. 

(5) Volitve se ponovijo tudi v primeru, da članom konference ne 
uspe izvoliti predpisanega števila predstavnikov. 

(6) Ponovne volitve iz prejšnjih odstavkov se izvedejo v roku iz 
drugega odstavka 186. člena tega zakona, v nasprotnem primeru 
pa se obstoječim članom podaljša mandat za novo volilno obdobje. 

190. člen 
(prenehanje mandata) 

Članu Sveta mandat preneha v primeru, če to sam zahteva, če je 
kaznovan za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti ali 
zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje svoje 
funkcije. 

5. Javne službe 

191. člen 
(javne službe) 

(1) Javne službe iz tega zakona se izvajajo na podlagi letnega 
načrta. 

(2) Letni načrt izvajanja javnih služb določi minister. 

IV. del: NADZOR 

1. Inšpekcijski nadzor 

192. člen 
(pristojnosti) 

Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov izvajajo inšpektorji, pristojni za 
vode. 

193. člen 
(ukrepi inšpektorjev) 

(1) Poleg pooblastil, ki jih določa zakon, ima pristojni inšpektor, če 
ugotovi, da so kršene določbe tega zakona ali določbe predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, še naslednja pooblastila: 

1. prepovedati ali omejiti izvajanje vodne pravice, če se izvaja 
brez ali v nasprotju z vodnim dovoljenjem ali koncesijo, 
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2. ustaviti gradnjo ali izvedbo drugega posega v prostor, če se 
izvaja brez ali v nasprotju z vodnim soglasjem, 
3. odrediti začasno prekinitev opravljanja dejavnosti, če so kršena 
določila 73., 84. in 94. člena tega zakona, 
4. prepovedati uporabo objekta in naprave, če se uporablja brez 
ali v nasprotju z vodnim dovoljenjem ali koncesijo, 
5. prepovedati ali omejiti izpuščanje ali odvajanje snovi v vode, če 
poteka v nasprotju z določbami 66., 67., 68. in 69člena tega zakona 
in odrediti vzpostavitev v prejšnje stanje, 
6. prepovedati odvzem naplavin iz površinskih voda, če se 
odvzemajo v nasprotju s 76. členom tega zakona, 
7. odrediti odpravo škode in vrnitev v prejšnje stanje, 
8. odrediti druge nujne ukrepe v skladu s tem zakonom ali na 
njegovi podlagi izdanih predpisov. 

(2) Če je to potrebno za odpravo virov in posledic čezmernega 
obremenjevanja voda, lahko inšpektor odredi sanacijske ukrepe 
ali predlaga ministrstvu odreditev priprave in izvedbe sanacijskega 
programa skladno s predpisi na področju varstva okolja. 

(3) Pritožba zoper odločbo pristojnega inšpektorja ne zadrži 
izvršitve. 

194. člen 
(ustna odločba) 

(1) Pristojni inšpektor izda ustno odločbo in takoj odredi izvršitev 
odločbe: 

1. če obstoji neposredna nevarnost za onesnaženje pitne vode, 
2. če obstoji neposredna nevarnost za onesnaženje površinskih 
ali podzemnih voda, 
3. če nastopi suša ali bi iz drugih razlogov lahko nastalo 
pomanjkanje vode ali težave v oskrbi s pitno vodo, 
4. če obstoji neposredna nevarnost poplav, 
5. če obstoji neposredna nevarnost izbruha hudournika, zemeljskih 
plazov, podorov ali snežnih plazov, 
6. za zagotovitev začasne uporabe zemljišča iz 26. člena tega 
zakona, 
7. za zagotovitev izvajanja splošne rabe in javnih služb po tem 
zakonu, če lastnik ali drug uporabnik vodnega ali priobalnega 
zemljišča nasprotuje prehodu čez svoje zemljišče ali opravljanju 
del, povezanih z izvajanjem javnih služb po tem zakonu, skladno 
z določbami 38. in 39. člena tega zakona. 
8. za zagotovitev izvedbe del, povezanih z raziskovanjem 
podzemnih voda skladno z določbami 40. člena tega zakona, 
9. v drugih primerih, določenih z zakonom. 

(2) Obstoj naravnih dogodkov iz 3. do 5. točke prejšnjega odstavka 
ugotovi pristojni organ skladno s predpisi s področja naravnih 
nesreč. 

2. Rečna in morska nadzorna služba 

195. člen 
(rečna In morska nadzorna služba) 

Neposredni nadzor nad vodami, ki se nanaša na spoštovanje 
prepovedi tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, 
izvaja poleg inšpektorjev tudi rečni ali morski nadzornik (v 
nadaljnjem besedilu: vodovarstveni nadzornik). 

196. člen 
(naloge rečne in morske nadzorne službe) 

(1) Naloge neposrednega nadzora iz prejšnjega člena so: 

1. neposredno spremljanje stanja voda in vodnega režima, 
2. nadzor nad izvajanjem prepovedi, 
3. ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz tega 
zakona, na njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih predpisov 
s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obremenjevanje 
voda, ter obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov, 
4. opozarjanje oseb na predpisana ravnanja v zvezi z 
obremenjevanjem voda. 

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka se opravljajo na podlagi javnega 
pooblastila. 

197. člen 
(pooblastila vodovarstvenega nadzornika) 

(1) Vodovarstveni nadzornik ima pravico do neoviranega dostopa 
na vodno ali priobalno zemljišče in vstopiti v vodne objekte ali 
naprave, namenjene posebni rabi ali izkoriščanju vodnega ali 
morskega dobra in od lastnikov, drugih uporabnikov ali 
upravljavcev vodnih objektov ali naprav zahtevati in dobiti na 
vpogled dokument, s katerim lahko ugotovi istovetnost osebe, 
akte o pridobljeni vodni pravici in dokumentirati kršitev določb 
tega zakona ali na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

(2) O sumu storitve prekrška mora vodovarstveni nadzornik 
takoj obvestiti pristojno inšpekcijo, navesti vsa znana dejstva ter 
izročiti dokaze, ki jih je pridobil. Ce so podani razlogi za sum, da je 
bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti, mora vodovarstveni nadzornik zavarovati kraj 
storitve kaznivega dejanja, sledove pa le v primeru, če je 
nevarnost, da bi bili uničeni, in takoj obvestiti policijo. Policistu 
mora takoj navesti vsa dejstva in druge okoliščine primera ter 
izročiti dokaze, ki jih je pridobil. 

(3) Vodovarstveni nadzornik ima pravico zahtevati in dobiti na 
vpogled dokument, s katerim lahko ugotovi istovetnost osebe ter 
na kraju samem izreči, izterjati ali izdati plačilni nalog za denarno 
kazen od tistih, ki jih zaloti pri prekršku iz petega odstavka 199. 
člena tega zakona. 

198. člen 
(pogoji za vodovarstvene nadzornike) 

(1) Vodovarstveni nadzornik je posebej usposobljena oseba, ki 
ima pooblastilo po tem zakonu, ki ga izda minister po opravljenem 
preizkusu znanja. 

(2) Preizkus znanja iz prejšnjega odstavka se izvede na podlagi 
predpisanega programa preverjanja strokovnega znanja, ki 
zajema poznavanje predpisov s področja voda, varstva okolja in 
ohranjanja narave ter splošnega upravnega postopka v delu, ki 
se nanaša na izvajanje njegovih pooblastil. 

(3) Ministrstvo vodi evidenco izdanih pooblastil za vodovarstvene 
nadzornike, ki vsebuje: 

1. ime in priimek, 
2. rojstne podatke, 
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3. podatke o strokovni izobrazbi, 
5. stalno prebivališče, 
5. podatke o opravljenem preizkusu znanja. 

(4) Vodovarstveni nadzornik ima službeni znak in izkaznico ter 
predpisano uniformo. 

(5) Vlada predpiše program strokovnega usposabljanja in 
preverjanja znanja, podrobnejši način in postopek za izdajanje 
pooblastila po tem zakonu ter način vodenja evidence iz tega 
člena. 

(6) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo, predpiše 
podrobnejše določbe o službenem znaku, izkaznici in uniformi 
vodovarstvenega nadzornika. 

V. del: KAZENSKE DOLOČBE 

199. člen 
(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba: 

1. če izvaja splošno rabo voda na območju, kjer je prepovedana 
ali omejena ali v nasprotju s predpisanim načinom in pogoji, kjer je 
tako določeno s predpisom vlade (četrti odstavek 22. člena), 
2. če vzpostavi prejšnje stanje brez dovoljenja ministrstva ali v 
nasprotju z dovoljenjem (25. člen), 
3. če ne dopusti začasne uporabe svojega zemljišča (26. člen), 
4. če ovira neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali 
morskega dobra ali ne dopusti splošne rabe vodnega ali morskega 
dobra (prvi odstavek 38. člena), 
5. če postavlja stalne ali začasne ovire na vodnem ali priobalnem 
zemljišču, ki bi preprečevale prost prehod k vodnemu ali 
morskemu dobru (drugi odstavek 38. člena), 
6. če onemogoča neškodljiv dostop na vodno ali priobalno 
zemljišče izvajalcu javne službe (prvi odstavek 39. člena), 
7. če ne dopusti postavitve in obratovanja za izvedbo raziskav 
potrebnih merilnih naprav, izkopnih in vrtalnih del, poskusnih 
črpanj, odvzema vzorcev tal in drugih del, povezanih s sledilnimi 
preizkusi in širjenjem snovi (prvi odstavek 40. člena), 
8. če neposredno odvaja odpadne vode v podzemne vode (drugi 
odstavek 65. člena), 
9. če posredno odvaja odpadne vode ter oddaja toploto v 
podzemne vode in odvzema toploto iz podzemnih voda (drugi 
odstavek 65. člena), 
10. če odvaja odpadne vode v naravna jezera, ribnike, mlake in 
druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok 
ali odtok celinskih ali podzemnih voda in v vodne zbiralnike ki so 
nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih 
podobnih posegov (tretji odstavek 65. člena), 
11. če rabi ali izkorišča vodo naravnih jezer, ribnikov, mlak in 
drugih naravnih vodnih zbiralnikov, ki imajo stalen ali občasen 
pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda tako, da bi lahko 
poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje (četrti odstavek 
65. člena), 
12. če gnoji ali uporablja sredstva za varstvo rastlin na priobalnih 
zemljiščih v nasprotju z določbami 66. člena, 
13. če po celinskih vodah prevaža tovor ali izvaja vožnjo s plovili 
na pogon z motorji na notranje izgorevanje v nasprotju s prvim 
odstavkom 67. člena, 
14. če odvaja odpadne vode, ki nastajajo na plovilih, v vode 
neposredno iz plovil (četrti odstavek 67. člena), 
15. če pere vozila in druge stroje in naprave v površinskih vodah 
ali na vodnih zemljiščih (68. člen), 

16. če izliva, odlaga ali odmetava v vode snovi ali predmete, ki 
lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih 
organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in 
naprave, ali odpadke (prvi odstavek 69. člena), 
17. če na vodnem ali priobalnem zemljišču odlaga ali pretovarja 
nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlaga ali odmetava 
odkopne ali odpadne materiale ali druge podobne snovi ali če 
odlaga odpadke (drugi odstavek 69. člena), 
18. če gradi objekt ali napravo v nasprotju z določbo prvega in 
petega odstavka 70. člena, 
19. če izvaja posege ali dejavnosti na naravnih zadrževalnikih 
vode, vključno z mokrišči, zaradi katerih bi lahko bil ogrožen 
njihov vodni režim ali naravne lastnosti (74. člen), 
20. če odvzema naplavine v nasprotju s pogoji, načinom in merili, 
ki jih določi minister ali krši obveznost ali način vračanja naplavin 
v celinske vode (drugi in tretji odstavek 76. člena), 
21. če ravna v nasprotju z aktom iz 80. in 81. člena, 
22. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 82. člena, 
23. če krši prepovedi in omejitve, določene v aktu vlade (četrti 
odstavek 83. člena), 
24. če na evtrofičnem območju ravna v nasprotju s 84. členom, 
25. če na vodnem ali priobalnem zemljišču izvaja posege, ki 
poslabšajo odtočni režim (drugi odstavek 94. člena), 
26. če ne vzpostavi novega ravnotežnega stanja, s katerim 
prepreči škodljivo delovanje voda na površinah, ki so bile zaradi 
gradnje poškodovane ali spremenjene (95. člen), 
27. če izvaja dejavnost ali posega v prostor na ogroženem 
območju v nasprotju s pogoji, določenimi v načrtu upravljanja 
povodja (96. člen), 
28. če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 99. člena, 
29. če ravna v nasprotju s 100. členom, 
30. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 101. člena, 
31. če redči drevesne sestoje ali goji monokulturne sestoje ter 
izravnava teren ali preusmerja snežne plazove iz ustaljenih 
naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča 
(prvi odstavek 102. člena), 
32. če svojih objektov na plazovitem območju ne zaščiti z 
ustreznimi varovalnimi objekti ^dnjgi odstavek 102. člena), 
33. če ne dopusti splošne rabe v času, ko je presihajoče jezero 
prekrito z vodo (119. člen), 
34. če krši predpisane pogoje rabe vodnega ali morskega dobra 
za plovbo (drugi odstavek 120. člena), 
35. če rabi ali izkorišča vodno ali morsko dobro brez vodnega 
dovoljenja ali koncesije (prvi odstavek 121. člena), 
36. če krši predpisane omejitve ali ustavitve rabe ali izkoriščanja 
vodnega ali morskega dobra (prvi odstavek 124. člena), 
37. če raziskuje podzemne vode brez dovoljenja za raziskave ali 
v nasprotju s pogoji iz dovoljenja ali, če ne predaja pridobljenih 
podatkov ministrstvu (prvi, tretji, četrti in peti odstavek 126. člena), 
38. če ne obvesti ministrstva o odkritju podzemne vode ali če ne 
dopusti izvedbe analiz ali zagotovi odrejenih ukrepov zavarovanja 
odkritih vodnih virov; če ne dopusti zavarovanja in izkoriščanja 
podzemnih voda za oskrbo s pitno vodo; če ne dopusti del, ki so 
potrebna zaradi evidentiranja vodnega vira (prvi, drugi, tretji in 
peti odstavek 127.člena), 
39. če ne dopusti rabe izvira podzemne vode, ki se nahaja na 
njegovem zemljišču drugi osebi (drugi odstavek 128.člena), 
40. če odvzema vodo v nasprotju z določbami prvega odstavka 
129. člena, 
41. če rabi vodo v nasprotju z določbami 130. člena. 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
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(4) Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

(5) Pristojni inšpektor, vodovarstveni nadzornik ali policist takoj 
na kraju samem izreče, izterja ali izda plačilni nalog za denarno 
kazen 50.000 tolarjev posamezniku, ki ga zaloti pri dejanju samem, 
zaradi prekrška iz 1., 4., 6., 12., 13., 14.15., 16., 17., 20., 24. in 33. 
točke prvega odstavka tega člena. 

(6) Pristojni inšpektor, vodovarstveni nadzornik ali policist lahko 
v okviru pristojnosti za nadzor nad izrševanjem določb tega 
zakona pred podajo za uvedbo predloga za uvedbo postopka o 
prekršku zasežejo predmete, ki so bili uporabljeni za prekršek ali 
namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi s prekrškom. 

VI. del: PREHODNE DOLOČBE 

1. Lastninjenje obstoječih vodnih zemljišč ter objektov 
in naprav 

200. člen 
(lastninjenje obstoječih vodnih zemljišč) 

(1) Vodna zemljišča, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisana 
v zemljiško knjigo kot javno dobro, družbena last ali kot last občin, 
preidejo z dnem uveljavitve tega zakona v last Republike Slovenije. 

(2) Za vodna zemljišča iz prejšnjega odstavka v lasti Republike 
Slovenije se štejejo tudi tista vodna zemljišča iz prejšnjega 
odstavka, ki na dan uveljavitve tega zakona niso bila vpisana v 
zemljiško knjigo oziroma, ki so bila vpisana v zemljiško knjigo, pa 
ni nihče naveden kot njihov lastnik. 

(3) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za nepremičnine, ki 
so v zemljiški knjigi vpisane kot voda, vodotok, reka, potok in 
podobno, v zemljiško knjigo pa se vpišejo kot vodno zemljišče. 

201. člen 
(zapuščena vodna zemljišča) 

Zemljišča in nepremičnine iz prejšnjega člena, ki so na dan 
uveljavitve tega zakona zaradi dogodkov, ki niso posledica 
človekovih dejavnosti, trajno zapuščena in niso vodna zemljišča 
skladno z določbami tega zakona, v zemljiški knjigi pa so vpisana 
kot javno dobro, družbena last ali kot last občin, preidejo z dnem 
uveljavitve tega zakona v last Republike Slovenije. 

202. člen 
(lastninjenje objektov) 

(1) Objekti iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona in objekti iz 
prvega ter drugega odstavka 33. člena tega zakona, ki so na dan 
uveljavitve tega zakona vpisani v zemljiško knjigo kot javno dobro, 
družbena last ali kot last občin preidejo z dnem uveljavitve tega 
zakona v last Republike Slovenije. 

(2) Za objekte iz prejšnjega odstavka v lasti Republike Slovenije 
se štejejo, če se ne dokaže drugačno pravno stanje, tudi tisti 

objekti iz prejšnjega odstavka, ki na dan uveljavitve tega zakona 
niso bili vpisani v zemljiško knjigo oziroma, ki so bili vpisani v 
zemljiško knjigo, pa ni nihče naveden kot njihov lastnik. 

(3) Kot objekti in naprave iz prejšnjih odstavkov se ne štejejo 
objekti in naprave, namenjeni izključno izvajanju gospodarskih 
javnih služb (infrastrukturni objekti). 

203. člen 
(razlastitev objektov in naprav) 

Če na dan uveljavitve tega zakona obstoji na nepremičninah iz 
prvega odstavka prejšnjega člena lastninska ali druga stvarna 
pravica oseb zasebnega prava, ki so to pravico pridobile na 
podlagi veljavnega pravnega naslova, jih Republika Slovenija 
pridobi v last s pravnim poslom ali, če to ne bi bilo mogoče, začne 
postopek za njihovo razlastitev skladno s predpisi, ki urejajo 
razlastitev. 

204. člen 
(vpis v zemljiško knjigo) 

(1) Vpis lastninske pravice Republike Slovenije v zemljiško knjigo 
za nepremičnine iz 200. do 202. člena tega zakona se opravi po 
uradni dolžnosti in je takse prost. 

(2) Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se izkažejo v bilanci, ki 
jo izdela ministrstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za 
finance. 

2. Določitev vodnih zemljišč po tem zakonu in 
določitev parcele morja 

205. člen 
(določitev vodnega zemljišča) 

(1) Vodna zemljišča po tem zakonu določi Družba na podlagi 
določb 12. in 13. člena tega zakona v desetih letih od uveljavitve 
tega zakona. 

(2) Do določitve vodnih zemljišč iz prejšnjega odstavka se za 
vodna zemljišča štejejo vodna zemljišča iz 200. člena tega zakona. 

206. člen 
(parcela morja) 

(1) Vodnemu zemljišču morja se določi parcela, tako da se odmeri 
od zunanjih meja obstoječih parcel proti morju do meje 
teritorialnega morja. 

(2) Parcela morja je v lasti države. 

(3) Parcela vodnega zemljišča morja se vodi v zemljiškem 
katastru geodetske uprave v Kopru in se vpiše v zemljiško knjigo 
pristojnega sodišča v Kopru v samostojno katastrsko občino. 

(4) Parcela vodnega zemljišča morja se po obstoječem stanju 
oziroma podatkih evidentira v zemljiškem katastru in vpiše v 
zemljiško knjigo po določitvi državne meje skladno z zakonom. 

21. november2000 45 poročevalec, št. 96 



3. Nastanek naravnega in grajenega vodnega ali 
morskega javnega dobra 

207. člen 
(nastanek naravnega vodnega ali morskega javnega 

dobra) 

(1) Obstoječa vodna zemljišča postanejo naravno vodno ali 
morsko javno dobro z dnem uveljavitve tega zakona. 

(2) Vodna zemljišča iz prejšnjega odstavka se po uradni dolžnosti 
vnesejo v zemljiški kataster skladno z določbami 13. člena tega 
zakona in šestega odstavka 29. člena tega zakona. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ministrstvo 
z odločbo ugotovi prenehanje vodnega zemljišča in ukine status 
naravnega vodnega ali morskega javnega dobra na zahtevo 
lastnika obstoječega vodnega zemljišča, če zemljišče ne izpolnjuje 
kriterijev iz prvega odstavka 12. člena tega zakona. 

208. člen 
(nastanek grajenega vodnega ali morskega javnega 

dobra) 

(1) Obstoječa vodna zemljišča iz prvega odstavka 18. člena tega 
zakona, objekti iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona in 
objekti iz prvega odstavka 33. člena tega zakona, postanejo 
grajeno vodno ali grajeno morsko javno dobro z dnem uveljavitve 
tega zakona. 

(2) Vlada objavi seznam zemljišč in objektov iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena obstoječe 
depresijsko zemljišče, obstoječe zemljišče, ki je nastalo kot nasip 
ali zasip na vodnem zemljišču in obstoječi objekt ali naprava v 
vodnem ali morskem prostoru, ki je namenjeni obrambi države ali 
izvajanju nalog policije ne postane grajeno vodno ali morsko javno 
dobro. 

4. Obstoječa vodna infrastruktura 

209. člen 
(določitev obstoječe vodne infrastrukture) 

(1) Obstoječi vodnogospodarski objekti in naprave v splošni rabi 
postanejo vodna infrastruktura po tem zakonu z dnem uveljavitve 
tega zakona. 

(2) Ministrstvo objavi seznam obstoječe vodne infrastrukture iz 
prejšnjega odstavka. 

210. člen 
(uporaba vodne infrastrukture za druge namene) 

Za uporabo obstoječe vodne infrastrukture iz prejšnjega člena 
za druge namene skleneta njen lastnik in oseba, ki na dan 
uveljavitve tega zakona na podlagi veljavnega pravnega naslova 
uporablja vodno infrastrukturo za druge namene pogodbo iz 
sedmega odstavka 48. člena tega zakona v dvanajstih mesecih 
od uveljavitve tega zakona. 

211. člen 
(razlastitev vodne infrastrukture) 

Če na dan uveljavitve tega zakona obstoji na objektu in napravi, 
ki sestavlja vodno infrastrukturo, določeno skladno z 209. členom 
tega zakona, lastninska ali druga stvarna pravica oseb zasebnega 
prava, ki so to pravico pridobile na podlagi veljavnega pravnega 
naslova, država pridobi ta objekt in napravo v last s pravnim 
poslom ali začne postopek njihove razlastitve skladno s predpisi, 
ki urejajo razlastitev. 

5. Prehod na nov sistem načrtovanja z vodami 

212. člen 
(uporaba vodnogospodarskih osnov) 

(1) Do sprejetja načrtov upravljanja z vodami skladno z določbami 
tega zakona se za upravljanje z vodami uporabljajo obstoječe 
vodnogospodarske osnove. 

(2) Do sprejetja načrtov upravljanja povodij se za upravljanje z 
vodami lahko sprejemajo podrobnejši načrti upravljanja z vodami. 

6. Dovoljenje za odvajanje odpadnih voda in oddajanje 
toplote 

213. člen 
(vodno dovoljenje) 

Za odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v vode je treba 
do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 138. člena tega 
zakona pridobiti vodno dovoljenje. 

7. Prilagoditev pridobljenih vodnih pravic 

214. člen 
(sprememba vodnogospodarskega dovoljenja v 

vodno dovoljenje) 

(1) Pravnomočno vodnogospodarsko dovoljenje, s katerim je 
pravna ali fizična oseba pridobila pravico do rabe voda, ali 
izpuščanja odplak, odpadkov ali drugih snovi na podlagi Zakona 
o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 38/81, 29/86 in Uradni list RS, 
št. 15/91) in je za njeno izvajanje potrebno pridobiti vodno dovoljenje 
na podlagi 138. člena tega zakona, se šteje za vodno dovoljenje 
po tem zakonu. 

(2) Pravnomočno dovoljenje za rabo ali izkoriščanje voda, ki ga 
je pravna ali fizična oseba pridobila skladno z določbami 22. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), se 
šteje za vodno dovoljenje po tem zakonu. 

(3) Pravna ali fizična oseba iz prejšnjih odstavkov izvaja vodno 
pravico v obsegu, na način In pod pogoji, določenimi v aktu iz 
prejšnjih odstavkov. 

(4) Ministrstvo najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona 
po uradni dolžnosti spremeni dovoljenje iz prvega ali drugega 
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odstavka tega člena, če je to potrebno zaradi prilagoditve izvajanja 
obstoječe vodne pravice določbam tega zakona in določi rok 
prilagoditve. 

(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko 
ministrstvo z aktom iz prejšnjega odstavka spremeni tudi čas, 
obseg in pogoje izvajanja vodne pravice, če je to potrebno zaradi 
prilagoditve izvajanja vodne pravice določbam tega zakona. 

(6) Če bi zaradi prilagoditve določbam tega zakona osebi iz 
prejšnjega odstavka nastali nesorazmerni stroški, ministrstvo 
lahko zniža plačilo za vodno pravico ali podaljša čas trajanja 
vodnega dovoljenja. 

(7) Pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena je 
dolžna plačevati vodno pravico z dnem uveljavitve predpisa iz 
šestega odstavka 135. člena tega zakona. 

215. člen 
(sprememba vodnogospodarskega dovoljenja v 

koncesijo) 

(1) Za primere, ko je pravna ali fizična oseba pridobila vodno 
pravico s pravnomočnim vodnogospodarskim dovoljenjem iz 
prvega odstavka prejšnjega člena, pa je za njeno izvajanje 
potrebno pridobiti koncesijo po 149. členu tega zakona, vlada 
najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona izda koncesijski 
akt. 

(2) Na podlagi akta iz prejšnjega odstavka se imetniku 
pravnomočnega vodnogospodarskega dovoljenja podeli koncesija 
brez javnega razpisa. 

(3) Z koncesijskim aktom iz prejšnjega odstavka se določi izvajanje 
vodne pravice za čas, v obsegu in pod pogoji, določenimi v 
pravnomočnem vodnogospodarskem dovoljenju. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko vlada s 
koncesijskim aktom iz prejšnjega odstavka spremeni čas, obseg 
in pogoje izvajanja vodne pravice, če je to potrebno zaradi 
prilagoditve določbam tega zakona. 

(5) Če bi zaradi prilagoditve določbam tega zakona osebi iz 
prvega odstavka tega člena nastali nesorazmerni stroški, vlada 
lahko zniža plačilo za koncesijo, ki bi ga bila dolžna plačati po 135. 
členu tega zakona ali podaljša čas trajanja koncesije. 

(6) V dveh mesecih po uveljavitvi akta iz drugega odstavka tega 
člena se osebi iz prvega odstavka tega člena izda odločba o 
izboru za koncesionarja, koncesijsko pogodbo pa mora skleniti v 
treh mesecih od njene pravnomočnosti. 

(7) Osebi iz prejšnjega odstavka, ki v predpisanem roku ne sklene 
koncesijske pogodbe, vodna pravica preneha. 

(8) O prenehanju vodne pravice iz prejšnjega odstavka ministrstvo 
izda odločbo. 

(9) Do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka tega člena imetnik 
vodne pravice izvaja svojo pravico v obsegu, na način in pod 
pogoji, določenimi v pravnomočnem vodnogospodarskem 
dovoljenju. 

(10) Pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena je 

dolžna plačevati vodno pravico z dnem uveljavitve predpisa iz 
šestega odstavka 135. člena tega zakona. 

216. člen 
(sprememba koncesije v vodno dovoljenje) 

(1) Pravni ali fizični osebi, ki je pridobila koncesijo za rabo ali 
izkoriščanje vodnega ali morskega dobra skladno z zakonom, 
pa je za njeno izvajanje potrebno pridobiti vodno dovoljenje, 
ministrstvo koncesijo nadomesti z vodnim dovoljenjem, skladno 
z določbami 140. in 141. člena tega zakona najkasneje v enem 
letu od uveljavitve tega zakona. 

(2) Z vodnim dovoljenjem iz prejšnjega odstavka se določi izvajanje 
vodne pravice za čas, v obsegu in pod pogoji, določenimi v 
koncesijskem aktu in koncesijski pogodbi. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ministrstvo z 
vodnim dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena spremeni čas, 
obseg in pogoje izvajanja vodne pravice, če je to potrebno zaradi 
prilagoditve določbam tega zakona. 

(4) Če bi zaradi prilagoditve določbam tega zakona osebi iz 
prvega odstavka tega člena nastali nesorazmerni stroški, lahko 
ministrstvo z vodnim dovoljenjem zniža plačilo za vodno pravico 
ali določi rok za prilagoditev določbam tega zakona. 

217. člen 
(sprememba vodnogospodarskega soglasja v 

koncesijo) 

Za pravno ali fizično osebo, ki je s pravnomočnim 
vodnogospodarskim soglasjem na podlagi zakona pridobila 
pravico izkoriščati mivko, pesek, prod ali kamen, se 
vodnogospodarsko soglasje spremeni v koncesijo, s smiselno 
uporabo določb 215. člena tega zakona. 

218. člen 
(drugi primeri) 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki rabi ali izkorišča vodno ali morsko 
dobro, pa je za takšno rabo ali izkoriščanje predpisana pridobitev 
aktov iz prvega in drugega odstavka 214. člena, prvega odstavka 
216. člena in prvega odstavka 217. člena tega zakona, pa teh 
aktov nima, mora v enem letu od uveljavitve tega zakona vložiti 
vlogo za izdajo vodnega dovoljenja ali koncesije skladno z 
določbami tega zakona. 

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis obsega in 
načina rabe ali izkoriščanja vodnega ali morskega dobra in 
pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt in napravo, s katero 
rabi ali izkorišča vodno ali morsko dobro. 

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka ministrstvo izda vodno 
dovoljenje, vlada pa podeli koncesijo brez javnega razpisa skladno 
z določbami tega zakona. 

(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena ne vloži vloge v 
predpisanem roku, inšpektor, pristojen za vode, prepove uporabo 
objekta in naprave iz drugega odstavka tega člena ter odredi 
njeno odstranitev ob smiselni uporabi določb 134. člena tega 
zakona. 
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8. Druge prilagoditve določbam tega zakona 

219. člen 
(zagotovitev prostega prehoda) 

(1) Lastnik objekta in naprave, ki je bila zgrajena na podlagi 
pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor, pa parcela 
pozidanega stavbnega zemljišča sega do meje ali preko brega ali 
obale, mora dovoliti prost prehod ali dostop do obale. 

(2) Če ni mogoče zagotoviti prostega prehoda ali dostopa do 
obale na način iz prejšnjega odstavka, lahko ministrstvo osebi iz 
prejšnjega odstavka določi obveznost, da to zagotovi s posegom 
na vodno zemljišče. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka postane objekt, s katerim se 
omogoča prost prehod ali dostop do obale, grajeno vodno ali 
morsko javno dobro, skladno z določbami tega zakona. 

(4) Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za vodni objekt in 
napravo po tem zakonu, za objekt in napravo, namenjeno obrambi 
države ali izvajanju nalog policije ter opravljanju javnih služb po 
drugih zakonih. 

220. člen 
(prilagoditve, povezane z varstvom voda) 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona 
odvaja odpadne vode v nasprotju z določbami 65. člena tega 
zakona, se mora prilagoditi tem določbam najkasneje v dveh letih 
od uveljavitve tega zakona. 

(2) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona 
prevaža, pretovarja ali skladišči nevarne snovi v nasprotju z 
določbami 70. člena tega zakona, se mora prilagoditi predpisanim 
zahtevam najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

(3) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona 
odvzema tekoče vode za tehnološke namene v nasprotju z 
določbami 129. člena tega zakona, se mora prilagoditi predpisanim 
zahtevam najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

(4) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona 
odvzema vodo za tehnološke namene iz objektov in naprav, 
namenjenih oskrbi s pitno vodo v nasprotju z določbami 130. 
člena tega zakona, se mora prilagoditi predpisanim zahtevam 
najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona. 

(5) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona 
odvzema vodo za stekleničenje iz objektov in naprav, namenjenih 
oskrbi s pitno vodo v nasprotju z določbami 130. člena tega 
zakona, se mora prilagoditi predpisanim zahtevam najkasneje v 
enem letu od uveljavitve tega zakona. 

9. Vodna knjiga in vodni kataster 

221. člen 
(vodna knjiga in vodni kataster) 

(1) Obstoječa vodna knjiga in obstoječi vodni kataster se 
preoblikujeta v skladu z določbami tega zakona v enem letu od 
dne njegove uveljavitve. 

(2) V vodno knjigo in vodni kataster se prenesejo vsi podatki iz 

obstoječe vodne knjige, vodnega katastra in drugih evidenc, ki jih 
vodi ministrstvo in vsebujejo podatke, za katere ta zakon določa, 
da se vodijo v vodni knjigi in vodnem katastru. 

10. Vodne izpostave 

222. člen 
(obstoječe vodne izpostave) 

Obstoječe vodne izpostave nadaljujejo z dnem uveljavitve tega 
zakona s svojim delom kot vodne izpostave iz drugega odstavka 
171. člena tega zakona. 

11. Ustanovitev Družbe za vode 

223. člen 
(ustanovitev Družbe) 

(1) Družbo ustanovi vlada v dvanajstih mesecih od uveljavitve 
tega zakona. 

(2) Obstoječa podjetja in druge organizacije, ki na dan uveljavitve 
tega zakona opravljajo javne službe na področju vodnega 
gospodarstva, skladno z določbami Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in zakona iz prvega odstavka 
214. člena tega zakona, prenesejo dokumentacijo, povezano z 
izvajanjem javne službe in druge podatke, ki se nanašajo na 
izvajanje nalog Družbe na Družbo v 3 mesecih od njene 
ustanovitve. 

(3) Do ustanovitve Družbe opravlja njene naloge Uprava 
Republike Slovenije za varstvo narave. 

12. Ustanovitev Sklada za vode 

224. člen 
(ustanovitev Sklada za vode) 

Sklad za vode se ustanovi v šestih mesecih od uveljavitve tega 
zakona. 

13. Oblikovanje konferenc za vode 

225. člen 
(razpis prvih volitev v Svet in sklic prve seje) 

(1) Prve volitve v Svet se opravijo najkasneje v enem letu od 
uveljavitve tega zakona. 

(2) Volitve iz prejšnjega odstavka razpiše vlada, ki imenuje tudi 
volilno komisijo za izvedbo teh volitev. 

(3) V aktu o razpisu prvih volitev se določi nosilce pasivne in 
aktivne volilne pravice za posamezne člane konference iz 
drugega odstavka . člena tega zakona, dan volitev in druge 
zadeve, potrebne za izvedbo prvih volitev. 

(4) Prvo sejo Sveta skliče minister. 
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14. Postopki, začeti pred uveljavitvijo zakona 

226. člen 
(postopki) 

Postopki za pridobitev vodnogospodarskega soglasja ali 
vodnogospodarskega dovoljenja ali dovoljenja ali koncesije po 
dosedanjih predpisih, ki do uveljavitve tega zakona še niso bili 
dokončani, se dokončajo s smiselno uporabo določb od 214. in 
217. člena tega zakona. 

15. Predpisi vlade 

227. člen 
(predpisi vlade) 

(1) Vlada izda izvršilne predpise po tem zakonu v dveh letih od 
uveljavitve tega zakona. 

(2) Vlada sprejme načrte upravljanja povodij iz prvega odstavka 
57. člena tega zakona najkasneje v petih letih od uveljavitve tega 
zakona. 

16. Predpisi ministra 

228. člen 
(predpisi ministra) 

Minister izda izvršilne predpise v treh letih od uveljavitve tega 
zakona. 

17. Veljavnost predpisov 

229. člen 

(1) Do sprejetja predpisov iz 227. in 228. člena tega zakona 
ostanejo v veljavi: 

1. Strokovno navodilo o načinu zbiranja vodnogospodarskih 
soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj v vodni knjigi in katastru 
voda o vpisovanju vodnih količin, kakovosti vode in zgrajenih 
vodnogospodarskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/ 
84), 
2. Strokovno navodilo o tem, kaj obsega vzdrževanje naravnih 
vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnih zemljišč ter 
vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi (Uradni list 
SRS, št. 27/84), 
3. Strokovno navodilo o tem, kateri objekti se štejejo za 
vodnogospodarske objekte v splošni rabi in kateri vodotoki se 
štejejo za umetne vodotoke in druge zbiralnike vode (Uradni list 
SRS, št. 27/84), 
4. Strokovno navodilo o tem, za katere posege je potrebno 
vodnogospodarsko soglasje in kaj se šteje za manjše spremembe 
vodnega režima (Uradni list SRS, št. 27/84), 
5. Strokovno navodilo za ugotavljanje značilnosti vodnega režima 
v mejnem oziroma iztočnem prerezu vodotoka (Uradni list SRS, 
št. 27/84), 
6. Strokovno navodilo o tem, kakšna tehnična dokumentacija je 

potrebna za pridobitev vodnogospodarskega soglasja in 
vodnogospodarskega dovoljenja in kaj morajo vsebovati 
vodnogospodarska soglasja in vodnogospodarska dovoljenja 
(Uradni list SRS, št. 27/84 in 3/87), 
7. Strokovno navodilo o načinu odvzemanja mivke, peska, proda 
in kamna (Uradni list SRS, št. 27/84), 
8. Strokovno navodilo za določanje meje priobalnih zemljišč, 
erozijskih območij in morske obale (Uradni list SRS, št. 4/85), 
9. Strokovno navodilo za izdelavo vodnogospodarskih osnov 
(Uradni list SRS, št. 28/88), 
10. Odlok o določitvi meja vodnih območij v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 6/75), 
11. Odlok o določitvi hudourniških območij, ki se štejejo za 
vodotoke medregionalnega pomena (Uradni list SRS, št. 21/75), 
12. Navodilo o vsebini načrta za obrambo pred poplavami (Uradni 
list SRS, št. 10/76), 
13. Strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za nevarne 
in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list 
RS, št.18/85), v delu, ki še velja, 
14. Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Uradni 
list SRS, št. 22/76), 
15. Strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list 
SRS, št. 10/85), 
16. Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena 
skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi 
(Uradni list SRS, št. 3/79). 

(2) Do sprejetja predpisov iz 227. in 228. člena tega zakona se 
uporablja Pravilnik o nevarnih snoveh, ki se ne smejo spuščati v 
vode (Uradni list SFRJ, št. 3/66 in 7/66) v delu, ki se še uporablja. 

230. člen 
(odločba ministra) 

Minister izda odločbo o razveljavitvi Odločbe o določitvi 
pooblaščenih organizacij za atestiranje analitskih postopkov 
(Uradni list SRS, št. 38/85) v enem mesecu od uveljavitve tega 
zakona in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

VII. del: KONČNE DOLOČBE 

1. Prenehanje veljavnosti 

231. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon o 
vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/ 
91) in Zakon o dopolnitvi zakona o vodah (Uradni list, št. 52/ 
2000). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati Zakon 
o temeljih vodnega režima, pomembnega za dve ali več republik 
oziroma avtonomnih pokrajin in o meddržavnih vodah (Uradni list 
SFRJ, št. 2/74 in 24/76) razen v delu, ki se nanaša na meddržavne 
vode. 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati 
Uredba o klasifikaciji voda medrepubliških vodnih tokov, 
meddržavnih voda in voda obalnega morja Jugoslavije (Uradni 
list SFRJ, št. 6/78), razen v delu, ki se nanaša na vode, ki tvorijo 
državno mejo Republike Slovenije ali jo prečkajo. 
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232. člen 
(prenehanje veljavnosti posameznih zakonskih 

določb) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
prvega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 32/93 in 1/96) v delu, ki določa, da je voda kot naravni vir 
lastnina Republike Slovenije. i 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
prvega odstavka 16. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 32/93 in 1/96) v delu, ki se nanaša na vode in morje. 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
četrtega in petega odstavka 16. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) v delu, ki se nanaša na določitev, 
ukinitev ali ponovno vzpostavitev naravnega vodnega ali 
morskega javnega dobra. 

(4) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
drugega odstavka 80. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 32/93 in 1/96) v delu, ki se nanaša na plačilo povračila za 
izkoriščanje in rabo vode kot naravne dobrine, katere lastnik je 
republika ali lokalna skupnost. 

(6) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
tretjega, četrtega, petega člena in drugega odstavka 10. člena 
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v delu, ki 
se nanaša na vodno infrastrukturo in grajeno vodno ali morsko 
javno dobro. 

233. člen 
(prenehanje veljavnosti koncesijskih aktov) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati koncesijski akti, 
ki so bili izdani za pridobitev vodne pravice na podlagi koncesije, 
pa je za njeno izvajanje potrebno pridobiti vodno dovoljenje, 
skladno z določbami 216. ali 226. člena tega zakona, uporabljajo 
pa se do spremembe koncesije v vodno dovoljenje, skladno z 
določbami 216. člena tega zakona ali podelitve vodnega dovoljenja, 
skladno z določbami 226. člena tega zakona. 

234. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov lokalnih skupnosti) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati predpisi lokalnih 
skupnosti, ki so bili sprejeti na podlagi 57., 58., 60. in 66. člena 
zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list 
RS, št. 15/91), se pa uporabljajo do sprejetja predpisov iz 227. in 
228. člena tega zakona. 

2. Začetek veljavnosti zakona 

235. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan od objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 53. izredni seji, dne 27. 7. 
2000 obravnaval predlog zakona o vodah (ZV-1)- prva obravnava 
in sprejel sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo 
zakona za drugo obravnavo. 

Državni zbor je pri obravnavi predloga zakona naložil Vladi 
Republike Slovenije kot predlagateljici zakona, naj pri pripravi 
predloga zakona za drugo obravnavo upošteva tudi stališča 
Državnega zbora, sprejeta na isti seji, in sicer: 

1. upošteva naj mnenje Sekretariata Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve; 

2. prouči naj dopolnitev zakona glede celovitega obravnavanja 
gospodarjenja z vodami in vodnim gospodarstvom, kar bi 
pripomoglo k vsestranskemu pomenu vode v okolju in družbi; 

3. prouči naj, ali predlog zakona v zadostni meri omogoča celotno 
upravljanje in gospodarjenje z vodami; ali torej precizira 
načrtovanje, implementacijo in zagotavlja finančne vire za 
načrtovana dela; 

4. uredi naj zaščito kakovosti voda; 
5. preveri naj primernost uporabe izraza »upravljanje z vodami« 

namesto v slovenski praksi uveljavljenega izraza 
»gospodarjenje z vodami«; 

6. natančneje naj opredeli naloge, ki jih izvaja država, lokalna 
skupnost, javne gospodarske službe, pooblastila izvajalcev 
javne vodnogospodarske službe ter uredi njihovo financiranje; 

7. jasneje naj opredeli vlogo in odgovornost države ter lokalnih 
skupnosti pri upravljanju z vodami; 

8. prouči naj, kako bo uredil zagotavljanje finančnih virov lokalnim 
skupnostim zaradi prevzema dodatnih nalog; 

9. preveri naj v zakonu uporabljene pojme in njihov pomen; 
10. prouči naj primernost delitve voda na površinske in podzemne 

vode; v razmislek je dan predlog delitve voda na morje in 
kopenske vode, ki se delijo na površinske in podzemne; 

11. prouči in upošteva naj, da mora zakon omogočiti prost dostop 
do vode; 

12. prouči naj opredelitve glede določanja vodnega zemljišča, 
vodne infrastrukture ter vodnih objektov in naprav; 

13. prouči naj, ali predlog zakona v zadostni meri upošteva 
potrebo po enotnosti načrtovanja, upravljanja in gospodarjenja 
oziroma optimizacijo vodnogospodarskih rešitev na porečjih 
enako kot na nivoju države; 

14. prouči naj zagotovitev ustrezne kontrole države nad porabo 
javnih sredstev, ki se namenjajo za gospodarjenje z vodami; 

15. prouči in določi naj kriterije, po katerih se določijo meje vodnih 
območij; 

16. določi naj osem vodnih območij (namesto predvidenih petih 
območij) ob upoštevanju dosedanje upravne razdelitve in 
obstoječih vodnih izpostav; 

17. prouči in natančneje naj uredi sistem planiranja; 
18. med cilje nacionalnega programa upravljanja z vodami naj 

doda tudi cilje in usmeritve za trajno zagotavljanje sredstev 
za kratkoročno vzpostavitev vodnega sistema v normalno 
stanje ter dolgoročno redno vzdrževanje in razvoj; 

19. za večji vpliv javnosti pri načrtovanju, spremljanju in 
sodelovanju pri izvajanju načrtov upravljanja z vodami naj 
predvidi svet za vode na nivoju države in svete za posamezna 
vodna območja ali drugo ustrezno obliko sodelovanja javnosti 
(npr. konferenca za vode po posameznih vodnih območjih); 

20. združi naj področje urejanja varstva voda pred škodljivim 
delovanjem voda in varstvo vode; 

21. preveri naj določbe glede razvrščanja površinskih voda v 
razrede ter jasneje opredeli obveznosti, dolžnosti in pravice, 
ki izhajajo iz razvrstitve voda v razrede; 

22. upošteva naj evropsko direktivo, ki govori o tem, da bodo 
vodotoki imeli v bodoče dober ekološki potencial; 

23. prouči in natančneje naj uredi razvoj vodnih virov in 
gospodarjenje z vodami v primeru pomanjkanja voda; 

24. prouči naj ustreznejšo ureditev sistema varstva pred 
škodljivim delovanjem voda, predvsem pri delitvi pristojnosti 
na vodotokih v občinah ter ustreznost kategorizacije 
vodotokov; 

25. ponovno naj prouči kriterije varstva pred poplavami z 
upoštevanjem poznavanja naravnih razmer, posledic preteklih 
poplav ter na temelju ocen stroškov in koristi; 

26. preveri naj stopnjo varstva pred poplavami in predvideno 
nižanje zagotavljanja varovanja od dosedanjih 100 - letnih 
voda na 50 - letne vode in manj; 

27. preveri naj, da se v varstvo pred škodljivim delovanjem voda 
vključi tudi sušo ter predvidi aktivnosti za zagotavljanje vodnih 
virov za namakanje; 

28. natančneje naj opredeli in razmeji pravice in obveznosti države 
in lokalne skupnosti pri vzdrževanju vodnih in priobalnih 
zemljišč; 

29. natančneje naj razmeji pristojnosti države in lokalne skupnosti 
glede splošne rabe voda za plovbo; 

30. zaradi nejasnih formulacij naj prouči in izboljša naslednje 
določbe zakona: 

definicijo splošne rabe, 
- postopek presoje upoštevanja javnih interesov preden 

se dodeli pravica posebne rabe, 
odpravo režima javnega dobra na zasebnih zemljiščih, 

- jasno določi razliko med statusom vodnogospodarske 
infrastrukture in grajenim javnim dobrom, 
določi splošne omejitve in ne uveljavi absolutnih 
prepovedi; 

31. prouči in dopolni naj zakon z določili, ki bodo opredeljevala 
pravno varstvo uporabnikov vode in imetnikov vodnih pravic 
ter določi kriterije za določitev stopnje javnega interesa, 
pomembne za izločanje uporabnikov vode v izrednih 
razmerah, za določanje primerne odškodnine; 

32. preveri naj predvideno organizacijo upravljanja z vodami: 
- jasneje opredeli vlogo in delovanje Družbe za vode in 

Sklada za vode, 
- med naloge Družbe za vode vključi tudi naloge s področja 

zaščite kakovosti voda, 
■ preveri možnost organiziranosti izpostav Družbe za vode 

po rečnih povodjih, 
- podrobneje opredeli način izvajanja javnih služb; 

33. celoviteje naj reši vprašanje obsega in vsebine spremljanja 
stanja voda; 

34. prouči ter ustrezno spremeni in dopolni določbe, ki urejajo 
lastninjenje vodnih zemljišč v družbeni lastnini, njihov pravni 
status in varstvo ter gospodarjenje z vodnimi zemljišči in z 
infrastrukturo na področju vodnega gospodarstva v državni 
lasti ter pri tem upošteva tudi vsebino predloga zakona o 
vodnih zemljiščih in vodnogospodarski infrastrukturi; 

35. opredeli naj, katere naloge in dokumentacija se prenese na 
Družbo za vode; 

36. zaradi obširnosti in nepreglednosti predloga zakona naj prouči, 
da bistveno vsebino pusti v zakonu ter podrobnejšo izvedbo 
prepusti podzakonskim aktom; 

37. ponovno naj preveri usklajenost z drugimi zakoni in 
konvencijami, ki zadevajo vode in vodovje, ter direktivo EU o 
določitvi okvirja za ukrepanje skupnosti na področju politike 
do voda; 

38. prouči in ustrezno naj upošteva mnenje Komisije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj ter Komisije za kmetijstvo, 
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gozdarstvo in prehrano Državnega sveta Republike Slovenije; 
39. prouči in ustrezno naj upošteva stališča in predloge Sveta za 

varstvo okolja Republike Slovenije; 
40. prouči in ustrezno naj upošteva tudi ostale informacije, stališča, 

mnenja in predloge, pridobljene na javni predstavitvi mnenj k 
predlogu zakona 19.6.2000. 

Vlada Republike Slovenije je pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo preučila stališča Državnega zbora in jih je upoštevala 
pri pripravi besedila predloga zakona, kot je navedeno v 
nadaljevanju. 

ad 1) Predlagateljica je preučila mnenje Sekretariata Državnega 
zbora za zakonodajo in pravne zadeve k predlogu zakona, pri 
čemer je upoštevala in v zakon ustrezno vključila naslednja 
mnenja: 

- na pravem mestu je vključena prva uporaba pojma ministrstvo 
in doslednejše je izpeljano razlikovanje med akti, ki jih sprejema 
minister in akti, ki jih sprejema ministrstvo; 

• v okvir splošne rabe voda, za katero ni treba pridobiti dovoljenja 
ali koncesije po zakonu o vodah je uvrščena raba voda za plovbo, 
ki pa se odvija v skladu s pogoji iz zakona o vodah (npr. 
upoštevajoč plovbni režim) in drugih zakonov (ki urejajo varnost 
plovbe); 

- črtane so določbe, ki se nanašajo na sklad za vode, predvsem 
zaradi tega, ker je bil med tem že sprejet in uveljavljen Zakon o 
javnih financah; 

- upoštevana je pripomba, da je treba jasneje urediti problematiko 
nadzora, zlasti še rečno in morsko nadzorno službo; zaradi tega 
je v zakonu določeno, da so pristojnosti nadzornikov javno 
pooblastilo, ni pa upoštevana pripomba, da bi bilo treba jasneje 
opredeliti, ali poteka ta služba v okviru posebne organizacije ali v 
okviru ministrstva; predlagateljica je zaradi enotnosti pravnega 
sistema in načina njegove uveljavitve sledila rešitvam iz Zakona 
o ohranjanju narave, ki ravno tako ne predvideva posebne oblike 
organiziranosti naravovarstvenih nadzornikov; 

- predlagateljica je nekatere tujke poslovenila, za nekatere pa 
smatra, da sodijo v okvir tako imenovanega strokovnega izrazja, 
ki je tudi v slovenščini že uveljavljeno (npr. normativi, parametri,), 
nekaterih izrazov pa enostavno ni treba sloveniti in praktično 
sestavljajo zakladnico slovenskega jezika (npr. eutrofično 
območje, klif, depresijsko zemljišče ipd.); 
- poenoteni so naslovi posameznih členov, urejeno je mestoma 
napačno sklicevanje na določbe tega zakona, poenoten je pristop 
glede določanja rokov in dopolnjene so navedbe uradnih listov. 

Predlagateljica je preučila tudi druga mnenja sekretariata, vendar 
jih v besedilo ni vključila zaradi naslednjih razlogov: 

- v zvezi z mnenjem, da je zakon o vodah morda predložen 
preuranjeno, saj naj okvirna direktiva o politiki EU na področju 
voda (Directive 2000/ /EC of the European Parliament and of the 
Council of establishing a framework for Community action in the 
field of water policy, z dne 30. 6. 2000), še ne bi bila sprejeta, 
predlagateljica pojasnjuje, da je bila ta direktiva sprejeta 7. 9.2000. 
Zaradi tega je predlagateljica v predlog besedila zakona za drugo 
obravnavo že vključila vse zahteve te direktive, ki jih je treba 
prenesti v slovenski pravni red; 

• v zvezi z mnenjem sekretariata, da zakonski predlog ne 
upošteva legalitetnega načela iz 120. člena Ustave RS, ker naj bi 
za določanje obveznosti, prepovedi in omejitev pooblaščal vlado 
oziroma ministrstvo ali celo Družbo, predlagateljica meni, da je 
predlagana ureditev skladno z ustavo glede delitve pristojnosti 
med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Pri tem predlagateljica 

izhaja tudi iz prakse Ustavnega sodišča RS (npr. Odločba U-1- 
73/94. Ur. I. RS, št. 73/94 in Odločba U-1-58/98, Ur. I. RS, št. 7/99); 

- v zvezi z mnenjem sekretariata, da so določbe zakona, ki se je 
na vire sredstev Sklada za vode v nasprotju z načelom 
integralnega proračuna, predlagateljica pojasnjuje, da je zaradi 
uveljavitve Zakona o javnih financah črtala določbe, ki se nanašajo 
na Sklad; 

- v zvezi z mnenjem, da naj bi javno dobro ne bilo urejeno celovito 
in jasno, predlagateljica meni, da je javno dobro urejeno celovito, 
saj ureja vsa vprašanja, povezana z javnim dobrom, in sicer 
(posebej za naravno in posebej za grajeno javno dobro) njegov 
nastanek in prenehanje ter pravni režim; 

• v zvezi s sugestijo sekretariata, naj se predlagateljica že v 
zakonu opredeli do vprašanja, ali naj bo nacionalni program 
upravljanja z vodami del nacionalnega programa varstva okolja, 
skladno z zakonom o varstvu okolja, predlagateljica meni, da je 
predlagana rešitev ustrezna. V pripravi sprememb zakona o 
varstvu okolja bo namreč spremenjen tudi del, ki ureja nacionalni 
program varstva okolja, predvidoma tako, da bo vključeval tudi 
varstvo in rabo naravnih virov, 

- glede na opozorilo sekretariata o pomanjkanju kriterijev, na podlagi 
katerih bi bilo mogoče razlikovati, kdaj se vodna pravica pridobi 
na podlagi vodnega dovoljenja, kdaj pa na podlagi koncesije, 
predlagateljica pojasnjuje, da so kriteriji za razločevanje vsebovani 
v taksativni določitvi vrst rabe, za katero je treba pridobiti 
dovoljenje ali koncesijo, pojasnjeni pa so bili v predlogu zakona 
za prvo obravnavo; 

- glede na mnenje sekretariata, da v zakonu ni dovolj 
argumentirano pojasnjeno, čemu je potrebna Družba za vode, 
predlagateljica pojasnjuje, da je ta organizacija potrebna zaradi 
učinkovitejšega upravljanja z vodami. 

ad 2, 3 in 4) Predlagateljica je preučila stališče Državnega zbora 
glede dopolnitve zakona v luči celovitega obravnavanja 
gospodarjenja z vodami in vodnim gospodarstvom. Po mnenju 
predlagateljice zakon celovito ureja upravljanje z vodami, saj ureja 
vsa potrebna vprašanja in sicer varstvo voda, urejanje odtočnih 
razmer, rabo voda, vodno infrastrukturo, vodna zemljišča, javno 
dobro, planiranje, organiziranost itd. Predlagateljica hkrati opozarja, 
da so določena vprašanja v zvezi z vodami urejena tudi v drugih 
zakonih, npr. v zakonu o varstvu okolja, pomorskem zakoniku 
itd.. 

ad 5) V zvezi z uporabo izraza upravljanje z vodami, ki naj bi bil 
nadomeščen z že uveljavljenim izrazom gospodarjenje z vodami, 
predlagateljica ponovno poudarja, da je izraz upravljanje z vodami 
ustreznejši, glede na usmeritev in vsebino predlaganega zakona. 
Zakon izhaja iz načela trajnostnega razvoja, ki enako pozornost 
posveča tako varstvu kot rabi naravnih virov za gospodarski 
razvoj. Pojem gospodarjenja z vodami po mnenju predlagateljice 
v večji meri asociira na gospodarski vidik rabe voda, zato ga 
nadomešča s pojmom upravljanje z vodami. Ta pojem se v vedno 
večji meri uporablja tudi v novejšem primerjalnem pravu. 

ad 6, 7., 8., 24. in 28) 
Glede razmejitve med nalogami in pristojnostmi države in lokalne 
skupnosti, je predlagateljica ponovno preučila rešitve iz 
predlaganega zakona in spremenila zakon tako, da: 

- je opustila rešitev, po katerih zagotavlja temeljno varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda poleg države tudi lokalna skupnost, 
ohranila pa rešitev, da lahko lokalna skupnost sama ali skupaj z 
drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami zagotavlja varstvo pred 
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škodljivim delovanjem voda v obsegu, ki presega temeljno varnost 
pred škodljivim delovanjem voda; 

- je opustila rešitev, po kateri opravlja naloge vzdrževanja vodnih 
in priobalnih zemljišč na vodah 1., 2. in 3. reda na ureditvenih 
območjih naselij lokalna skupnost, tako, da po predlaganem 
zakonu te naloge zagotavlja država v okviru javne službe. 

ad 9) predlagateljica je preverila v zakonu uporabljene pojme in jih 
ustrezno dopolnila oziroma popravila; 

ad 10) glede na stališče o primernosti delitve na površinske in 
podzemne vode, predlagateljica pojasnjuje, da takšna delitev in 
definicije sledijo že omenjeni okvirni direktivi EU (surlace water, 
groundvvater); 

ad 11) glede stališča državnega zbora naj predlagateljica preuči 
in upošteva, da mora zakon omogočiti prost dostop do vode, 
predlagateljica pojasnjuje, da je prost dostop do vode oziroma 
njena splošna raba eno temeljnih načel zakona (prvi odstavek 
22. člena, 35., 38., 41., 118. člen in drugi). To načelo je po 
predlaganem zakonu mogoče omejiti le izjemoma, če je to 
potrebno zaradi varstva naravne vloge voda, varovanja življenja 
ali zdravja ljudi, varstva pred onesnaževanjem, varstva pred 
škodljivim delovanjem oziroma omogočanja posebne rabe in 
izkoriščanja voda (četrti odstavek 22. člena). 

ad 12, 13, 14 in 17) Predlagateljica je preučila stališča Državnega 
zbora in ugotavlja, da so navedena vprašanja v zakonu ustrezno 
urejena. 

ad 15 in 16) Predlagateljica pojasnjuje, da je razdelitev območja 
RS na pet vodnih območij in osem vodnih izpostav uveljavljena z 
obstoječo zakonodajo, vendar pa je po preučitvi vprašanja 
spremenila zakon tako, da bo o številu in poimenovanju vodnih 
območij odločila vlada na podlagi z zakonom določenih kriterijev. 

ad 18) Glede dopolnitve nacionalnega programa voda s 
predlaganimi dodatnimi cilji predlagateljica pojasnjuje, da so ti cilji 
v nacionalni program upravljanja z vodami že vključeni. 

ad 19) Predlagateljica je preučila stališča državnega zbora glede 
ustanovitve sveta oziroma konference za vode kot posebni obliki 
sodelovanja javnosti pri upravljanju z vodami in dopolnila zakon 
tako, da je predvidela ustanovitev konferenc za vode po 
posameznih območjih, določila oblikovanje Sveta za vode kot 
predstavniškega organa konferenc, določila njegove naloge in 
uredila način volitev v Svet, v prehodnih določbah zakona pa 
uredila oblikovanje prve konference in izvedbo prvi volitev v Svet. 

ad 20) Glede združevanja področja varstva voda in varstva pred 
škodljivim delovanjem voda, predlagateljica smatra, da gre za 
dve različni področji, katerih združevanje ne bi bilo smotrno, 
zmanjšalo pa bi tudi preglednost zakonske ureditve. 

ad 21) Predlagateljica je preverila določbe zakona glede 
razvrščanja površinskih voda in upoštevanja že omenjene okvirne 
direktive in pojasnjuje, da so vse rešitve s tem v zvezi skladne z 
direktivo. 

i 
ad 23 in 27) Predlagateljica je preučila stališče državnega zbora 
glede določb, ki se nanašajo na pomanjkanje vode v primeru 
suše in pripravila ustrezne rešitve, s katerimi je dopolnila zakon. 

ad 26) Predlagateljica je preučila stališče državnega zbora glede 
stopnje varstva pred poplavami in ugotovila, da dosedanja 
zakonodaja celovito in nasploh ne ureja vprašanj obsega varstva 
pred škodljivim delovanjem voda, tako, da je to področje s 
predlaganim zakonom urejeno prvič. Predlagateljica je upoštevajoč 
omenjeno stališče in sugestije iz Javne obravnave zakona 

nekoliko spremenila rešitve in sicer tako, da je odločitev o 
podrobnejšemu obsegu varstva pred poplavami prepustila Vladi 
ob izdelavi dopolnilnih načrtov upravljanja z vodami. V zvezi z 
določitvijo obsega varstva posameznih naselij, objektov in zemljišč 
pa bo vlada morala upoštevati z zakonom določene kriterije. 

ad 29) Glede splošne rabe voda za plovbo predlagateljica 
pojasnjuje, da je za določanje pogojev splošne rabe voda za 
plovbo pristojna država po tem zakonu. Urejanje plovbe in 
morebitna delitev nalog med državo in lokalno skupnostjo pa je 
predmet zakonodaje, ki ureja varnost plovbe. 

ad 30) V zvezi s stališčem o nejasnih formulacijah in izboljšavi 
zakona v nekaterih zadevah predlagateljica pojasnjuje: 

- splošna raba in postopek presoje upoštevanja javnih interesov 
pri podeljevanju vodne pravice sta po mnenju predlagateljice 
urejena ustrezno in povsem primerljivo s podobnimi opredelitvami 
v primerjalnem pravu; 

■ v zvezi s stališčem, naj se na vodnih zemljiščih v lasti oseb 
zasebnega prava odpravi status javnega dobra, predlagateljica 
pojasnjuje, da bi takšna rešitev pomenila omejevanje prostega 
dostopa do vode, saj se nahaja oziroma se bo nahajalo po 
uveljavitvi tega zakona precejšen del zemljišč pod vodo (torej 
bodo vodna zemljišča) v lasti oseb zasebnega prava. Ker pa je 
prost dostop do vode, kar je tudi stališče državnega zbora, eno 
od temeljnih načel predlaganega zakona, predlagateljica meni. da 
kaže ohraniti predlagano ureditev. Ne glede na to pa je 
predlagateljica deloma upoštevala omenjeno stališče in spremenila 
predlagane rešitve tako, da vodna zemljišča v zasebni lasti, ki se 
nahajajo pod vodami, ki nimajo stika s površinskimi vodami, nimajo 
statusa javnega dobra in je na njih izključena tudi splošna raba. 
Zaradi zagotovitve javnega interesa pa ima vlada tudi ta zemljišča 
odkupiti ali razlastiti, skladno z zakonom, in na njih uvesti status 
javnega dobra; 

- predlagateljica meni, da je razlika med pravnim statusom vodne 
infrastrukture in grajenim javnim dobrom jasna. Vodna 
infrastruktura je po določbah zakona namenjena opravljanju javnih 
služb po tem zakonu, grajeno javno dobro pa splošni rabi. Kadar 
je vodno infrastrukturo mogoče nameniti splošni rabi, pa le-ta 
pridobi status grajenega javnega dobra, pri čemer pa ima 
opravljanje javnih služb seveda prednost pred splošno rabo; 

- predlagateljica pojasnjuje, da zakon določa splošne omejitve, 
kadar pa je to potrebno, pa tudi absolutne (npr. prepoved pranja 
vozil v vodah). 

ad 31) Glede stališča državnega zbora, naj se zakon dopolni z 
določili, ki bodo opredeljevali pravno varstvo uporabnikov vode in 
imetnikov vodnih pravic predlagateljica meni, da so rešitve v 
predlaganem zakonu ustrezne, saj z vrsto pravnih instrumentov 
varujejo obstoječe imetnike vodne pravice v razmerju do novih 
pridobiteljev, prav tako pa tudi v primeru posega v vodne pravice 
zaradi javnega interesa. 

ad 32) Predlagateljica je preverila predvideno organiziranost na 
področju upravljanja z vodami in pojasnjuje: 

- vloga in delovanje družbe in sklada sta po mnenju predlagateljice 
ustrezni, pri čemer je črtana določba o ustanovitvi sklada; 

- predlagateljica pojasnjuje, da sodi v okvir nalog družbe tudi 
varstvo kakovosti voda, v tisti meri, kolikor je to naloga države, 
ne pa obveznost onesnaževalcev, skladno z določbami zakona 
o varstvu okolja; 

- predlagateljica je dopolnila zakon z določbami, ki omogočajo 
organiziranost družbe po vodnih območjih; 
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- glede stališča, naj se v zakonu podrobneje opredeli način izvajanja 
gospodarskih javnih služb predlagateljica pojasnjuje, da je skladno 
z zakonom o gospodarskih javnih službah določitev načina 
izvajanja javnih služb (režijski obrat, javno podjetje, koncesija 
itd.) pristojnost Vlade oziroma ustreznega organa lokalne 
skupnosti. 

ad 33) Glede spremljanja stanja voda predlagateljica pojasnjuje, 
da je ta problematika že urejena v zakonu o varstvu okolja in na 
njegovi podlagi izdanih predpisih. 

ad 34) Glede lastninjenja vodnih zemljišč predlagateljica pojasnjuje, 
da vodna zemljišča v družbeni lasti preidejo v last države z dnem 
uveljavitve predlaganega zakona, vodna infrastruktura pa je 
postala last države že na podlagi zakona o gospodarskih javnih 
službah. Vodna zemljišča, ki so zaradi različnih razlogov 
(spreminjanje vodnega toka) postala last oseb zasebnega prava, 
pa v njihovi lasti tudi ostanejo, saj bi jih bilo sicer treba pridobiti v 
last države z dokupom ali na podlagi razlastitve. 

ad 35) Predlagateljica je dopolnila besedilo zakona s podrobnejšo 
opredelitvijo nalog in dokumentacije, ki se prenese na Družbo za 
vode. 

ad 36) Glede obšimosti in nepreglednosti zakona predlagateljica 
ocenjuje, da so v zakonu urejena tista vprašanja, ki morajo biti 
glede na ustavno načelo delitve oblasti urejena z zakonom, vrsta 
podrobnosti pa je prepuščena izvršilnim predpisom. 

ad 37) Predlagateljica je besedilo zakona uskladila z besedilom 
že omenjene okvirne direktive EU. 

ad 38) Predlagateljica je preučila mnenje Komisije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj ter Komisije za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Državnega sveta Republike Slovenije in 
dopolnila zakon, tako da je upoštevala: 

- stališče, naj odpravo posledic onesnaženja vode zaradi ekološke 
nesreče zagotovi strokovno usposobljena služba in ne 
onesnaževalec sam in ustrezno dopolnila zakon tako, da je to 
zdaj naloga izvajalca državne javne službe vzdrževanja vodnih 
in priobalnih zemljišč, ki se izvede na račun onesnaževalca; 

• stališče glede delitve pristojnosti na področju varstva pred 
škodljivim delovanjem voda in vzdrževanja vodnih in priobalnih 
zemljišč med državo in lokalno skupnostjo, kot je že pojasnjeno 
zgoraj; 

Predlagateljica ob preučitvi mnenja komisij ni sprejela naslednjih 
njunih stališč: 

• da predlagani zakon uvaja neustrezen koncept organizacije 
upravljanja z vodami, ki naj ne bi sledil omenjeni direktivi EU. 
Predlagateljica meni, da je koncept upravljanja z vodami skladen 
z direktivo v delu, ki nalaga državam članicam vzpostavitev 
pristojnega organa za izvedbo zahtev direktive, pri čemer pa ne 
zahteva, da se pristojni organ vzpostavi po vodnih območjih. 
Določbe v zvezi z vodnimi območji pa je predlagateljica spremenila, 
kot je bilo pojasnjeno zgoraj; 

- da opušča tri dosedanja vodna območja, saj obstoječa 
zakonodaja določa pet vodnih območij; 

■ da ni skladen z omenjeno direktivo, ker ne določa petih tipov 
zavarovanih območij. Predlagateljica opozarja, da so v 
predlaganem zakonu urejena vodovarstvena območja, območja 
kopalnih voda in območja eutrofičnih voda, območja vodnih 
organizmov, ekonomsko zanimivih za izkoriščanje, območja 
zavarovanih delov narave in ranljiva območja zaradi pretirane 
uporabe nitratov pa so urejena z drugo zakonodajo (zakon o 

varstvu okolja, zakon o ohranjanju narave in zakoni s področja 
morskega in sladkovodnega ribištva). Ne glede na to pa bodo ta 
območja sestavni del načrtov upravljanja z vodami; 

- da je pomanjkljivo urejeno področje spremljanja stanja voda 
(monitoring). Predlagateljica pojasnjuje, da je celotno področje 
monitoringa stanja okolja vzpostavljen z zakonom o varstvu okolja 
in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi; 

- da bi morala biti sredstva iz naslova takse za obremenjevanje 
voda vir Sklada za vode. Predlagateljica pojasnjuje, da je taksa 
za obremenjevanje voda prihodek integralnega proračuna, iz 
katerega se preko ministrstva, pristojnega za vode, namenjajo 
sredstva za sofinanciranje lokalnih skupnosti za gradnjo 
infrastnjkture lokalnih javnih služb zbiranja in čiščenja odpadnih 
vod. 

V zvezi z drugimi stališči komisij je predlagateljica dala pojasnila 
že zgoraj. 

ad 39) Predlagateljica je preučila stališča in predloge Sveta za 
varstvo okolja Republike Slovenije, pri čemer je upoštevala in v 
zakon ustrezno vključila naslednja mnenja: 

- tako, da je oblikovala je Konferenco za vode in Svet za vode za 
posamezno vodno območje, kot je pojasnjeno že zgoraj; 

Predlagateljica je preučila preučila stališča in predloge Sveta za 
varstvo okolja Republike Slovenije, vendar jih v besedilo ni vključila 
zaradi naslednjih razlogov: 

• v zvezi z mnenjem, da zakon o vodah ne določa, kje in kako se 
usklajujejo vsi vidiki varstva in gospodarjenja z vodami, kar naj bi 
bilo urejeno tako kot v državah EU z načrti gospodarjenja z vodo 
po povodjih (River Basin Water Management Plan), predlagateljica 
pojasnjuje, da predlagani zakon to vprašanje ureja z programom 
upravljanja z vodami in načrti upravljanja povodij, podpovodij ali 
delov podpovodij in z dopolnilnimi načrti. Urejena pa je tudi 
povezanost teh načrtov z prostorskimi akti države in lokalne 
skupnosti in sektorskimi načrti; 

- v zvezi z mnenjem, da zakon o vodah ne upošteva v zadostni 
meri novih smernic EU v zvezi z onesnaževanjem voda, varstvom 
vodnih ekosistemov in habitatov ter trajno oskrbo z neoporečno 
vodo, predlagateljica pojasnjuje, da je v predlagani zakon vključila 
vse zahteve ustreznih smernic EU, pri čemer pa znova poudarja, 
da so nekatera vprašanja v zvezi z vodami v našem pravnem 
redu urejena tudi z drugimi zakoni (Zakon o varstvu okolja glede 
vprašanj emisij v vode, monitoringa in vzpostavitve 
informacijskega sistema varstva okolja; Predlog Pomorskega 
zakonika, ki ureja onesnaževanje morja s plovil in zakonodaja s 
področja kmetijstva, ki ureja nekatera druga vprašanja, povezana 
z vodami - sladkovodno in morsko ribištvo; ter zakonodaja s 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami glede 
interventnih ukrepov v primeru naravnih in po človeku povzročenih 
nesreč); 

- glede predloga, da naj se v zakon uvede določilo, da pri izbiranju 
oblik poseganja v vode dopustimo tiste, ki so neizogibne in 
pomenijo najmanjšo možno, vendar še razumno spreminjanje 
stanja voda, predlagateljica pojasnjuje, da je to načelo vključeno 
v predlagani zakon, pri čemer pa je predlagateljica skrbno 
pretehtala uravnoteženost dovoljevanja poseganja v vode in skrbi 
za ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov; 

glede predloga, da se v zakonu natančneje opredelijo izhodišča 
za celovito usklajevanje primerov, ki so povezani s vprašanji 
javne lastnine, celostnega In demokratičnega upravljanja, 
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predlagateljica pojasnjuje, da so ta vprašanja v predlaganem 
zakonu na ustrezen način urejena; 

- v zvezi s predlogom, da je treba zadeve, ki so predmet 
pogostega spreminjanja, prenesti v izvršilne predpise, 
predlagateljica pojasnjuje, da je skrbno pretehtala razmerje med 
zakonodajno in izvršilno oblastjo, skladno z ustavnim načelom 
delitve oblasti in temu primerno razporedila pristojnosti vlade in 
ministra za izdajo izvršilnih predpisov; 

- v zvezi s predlogom, da je treba v zakonu izboljšati ureditev 
dejavnosti spremljanja pojavov na vodah (monitoring), 
predlagateljica pojasnjuje, da je monitoring, kot je bilo že pojasnjeno, 
ustrezno urejen v Zakonu o varstvu okolja; 

■ v zvezi z mnenjem, da bilo moralo načrtovanje na področju 
voda temeljiti na upoštevanju prioritet (oskrba s pitno vodo, itd.), 
predlagateljica pojasnjuje, da je v predlaganem zakonmu to 
vprašanje ustrezno urejeno; 

- v zvezi s predlogom, naj zakon uredi tudi vprašanje izjemnega 
varovanja pred poplavami (na primer za NE Krško), predlagateljica 

pojasnjuje, da predlagani zakon tega vprašanja (torej varstva 
gospodarskih in drugih objektov, ki niso neposredno povezani z 
vodami) ne ureja neposredno, ker je to predmet drugih zakonov, 
določa pa, da v mora pravna ali fizična oseba, ki namerava zgraditi 
objekt za varstvo pred poplavami, pridobiti vodno soglasje, objekt 
pa mora zgraditi sama. 

Ad 40) Predlagateljica je skrbno preučila mnenja in stališča 
udeležencev javne predstavitve predloga zakona o vodah, ki jo 
je organiziral Odbor DZ za infrastrukturo in okolje dne 19.6.2000 
ter ugotovila, da so vsa stališča, ki konceptualno in vsebinsko 
sodijo v predlagani zakon že zajeta s prej obravnavanimi stališči 
DZ ter glede na to upoštevana oziroma zavrnjena kot je bilo 
pojasnjeno zgoraj. 

Predlagateljica je v besedilo predloga zakona vključila tudi 
nekatere manjše popravke terminološkega, redakcijskega in 
nomotehničnega značaja 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o vodah (ZV -1) - EVA 1999-2511-0042 - druga 
obravnava 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Da 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

70 . člen in drugi odstavek 71. člena 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

V celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta zzoora| 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

76/160/EEC Council Directive of 8 December 1975 concerning 
the quality of bathing water. 

Predlog zakona upošteva tudi zahteve predloga Directive 2000/ 
/EC of the European Parliament and of the Council of establish- 
ing a framevvork for Community action in the field of vvater policy 
z dne 30. 6. 2000, ki je bila sprejeta 7. 9. 2000, vendar do oddaje 
besedila zakona še ni bila objavljena v uradnem listu EU. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roKa za usMadUev 

Zakon o vodah je vključen v Državni program za prevzem 
pravnega reda ES in sicer v poglavje Okolje - področje: Vode. 
Rok za sprejem akta je leto 2000 - II. 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 
DUŠAN PICHLER, l.r. 

Minister 
za okolje in prostor: 

dr. ANDREJ UMEK, l.r. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

1. Amandma k 8. členu 
u 
Besedilo 8. točke se spremeni tako, da se za besedama 
"kakovostnim merilom" vejica nadomesti s piko, ostalo besedilo 
pa se črta. 

Besedilo 13. točke se spremeni tako, da se črta besede "in 
drugih pojavov". 

Obrazložitev: 

Sprememba je potrebna, ker spremenjeno besedilo bolj ustreza 
predmetu definicije. 

2. Amandma k 57. členu 

V 57. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Priprava načrtov iz prejšnjih odstavkov je naloga Družbe iz 
172. člena tega zakona." 

Tretji odstavek 57. člena postane četrti odstavek. 

Obrazložitev: 

Dopolnitev je potrebna zaradi jasnejše določitve institucije, 
zadolžene za pripravo načrtov urejanja povodij. 

3. Amandma k 63. in 64. členu 

Tretji odstavek 63. člena in tretji odstavek 64. člena se črtata, 
njuna vsebina pa se spremenjena vnese v nov 65. člen, ki se 
glasi: 

"65. člen 
(mejne vrednosti) 

(1) Mejne vrednosti kemijskih, fizikalno kemijskih in bioloških 
parametrov za kopalne vode in za površinske ter podzemne 
vode, ki so primerne za pitje, predpiše vlada, skladno s predpisi 
o varstvu okolja." 

(2) Zahteve, ki se nanašajo na zdravstveno ustreznost vode, ki 
se uporablja za namakanje, prepiše minister, pristojen za 
zdravstvo. 

Ostali členi se preštevilčijo. 

Obrazložitev: 

Črtanje dela besedila 63. in 64. člena in premestitev deloma 
spremenjene dikcije v nov člen je potrebno zaradi uskladitve z 
zakonodajo na področju varstva okolja, kjer je Zakonu o varstvu 
okolja v 27. členu določba, po kateri ima Vlada že pooblastilo, da 
predpisuje mejne vrednosti emisij in imisij v vodah in druge s tem 
povezane ukrepe. Zaradi posledic, ki jih ima lahko na zdravstveno 
ustreznost živil voda za namakanje, je predviden predpis ministra, 
pristojnega za zdravstvo, ki bo predpisal zahteve, povezane z 
zdravstveno ustreznostjo takšne vode. 

4. Amandma k 67. členu 

Besedilo prvega odstavka 67. člena se dopolni tako, da se za 
besedama "javnih služb po tem zakonu," doda besedilo "imetnikov 
vodne pravice gojenja vodnih organizmov pri njenem izvajanju,". 

Obrazložitev: 

Dopolnitev je potrebna, ker dovoljena raba vode za gojenje vodnih 
organizmov zahteva za njeno izvajanje tudi uporabo čolnov z 
motorjem na notranje izgorevanje, saj bi bilo v nasprotnem primeru 
izvajanje te dejavnosti oteženo in brez pravega razloga podvrženo 
višjim stroškom. 

5. Amandma k 70. členu. 

Besedilo drugega odstavka 70. člena se dopolni tako, da se za 
besedo "potrebe" doda besede "oskrbe s pitno vodo in". 

Obrazložitev 

Dopolnitev člena je potrebna, ker so na vodnih zemljiščih sicer 
izjemoma lahko tudi objekti oskrbe prebivalstva s pitno vodo 
(črpališča ipd.), v katerih se nahajajo snovi, potrebne za pripravo 
pitne vode, ki pa imajo lastnosti nevarnih snovi. 

6. Amandma k 78. členu: 

Besedilo četrtega odstavka 78. člena se dopolni z novo 6. točko, 
ki se glasi: 
"6. sanacijske ukrepe." 

Besedilo petega odstavka 78. člena se dopolni tako, da se za 
besedo "Minister" doda besedilo "v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravstvo,". 

Obrazložitev: 

Dopolnitev člena je potrebna, ker je treba omogočiti, da se na 
vodovarstvenih pasovih izvedejo tudi nujno potrebni sanacijski 
ukrepi. Zaradi pristojnosti, ki jih ima v zvezi s pitno vodo ministrstvo 
za zdravstvo, pa je bilo treba dopolniti tudi besedilo odstavka, ki 
daje pooblastilo za izdajo izvršilnega predpisa o podrobnejših 
kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. 

7. Amandma k 85. členu 

V besedilu šestega odstavka 85. člena se črtajo besede "tem 
zakonom in". 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z zakonodajo na 
področju varstva okolje in ohranitve konsistentnosti Zakona o 
varstvu okolja, ki v 27. členu vsebuje določbo, po kateri ima Vlada 
pooblastilo, da predpisuje mejne vrednosti emisij in imisij v vodah 
in druge s tem povezane ukrepe. 

8. Amandma k 138. členu 

Besedilo prvega odstavka 138. člena se spremeni tako, da se 
črta besedilo 6. točke, besedilo 8. točke pa se spremeni tako, da 
se glasi: 
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"gojenje vodnih organizmov zaradi vlaganja v ribolovne vode, 
skladno s predpisi o sladkovodnem ribištvu,". 

Obrazložitev: 

Sprememba je potrebna zaradi doslednosti razločevanja vrste 
rabe, za katero je treba pridobiti vodno dovoljenje in vrste rabe, 
za katero je treba pridobiti koncesijo, skladno z naravo instituta 
koncesije, kot je bila razložena v predlogu zakona za prvo 
obravnavo. 

9. Amandma k 140. členu: 

V besedilu prvega odstavka 140. člena se na koncu 2. točke pika 
nadomesti z vejico in doda nova 3. točka, ki se glasi: 

3. je nameravana raba skladna s pogoji za posamezno vrsto 
rabe, kadar so ti predpisani." 

Obrazložitev: 

Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve z zakonodajo na področju 
varstva okolja, ki za določene nameravane vrste rabe voda 
predpisuje tudi njeno kvaliteto, npr. kvaliteto vode, ki je ustrezna 
za pripravo in oskrbo s pitno vodo ali kvaliteto vode, ki je ustrezna 
za določitev voda kot kopalnih voda ali za namakanje ipd.. 

Besedilo drugega odstavka 140. člena se spremeni tako, da se 
za besedama "določen čas" vejica nadomesti s piko, ostalo 
besedilo pa se črta. 

Ooda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Pri določitvi časa, za katero se izda vodno dovoljenje, se upošteva 
ekonomska doba investicije, potrebne za izvajanje vodne 
pravice." 

Drugi odstavki se preštevilčijo. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben, ker ni smotrno vezati izdaje dovoljenja za 
dobo največ petnajstih let. Obseg investicije je lahko namreč 
takšen, da se v 15 letih ekonomsko ne bi izplačala, kar pomeni, 
da se potencialni investitorji ne bi odločali za pridobitev vodnega 
dovoljenja ali pa bi se morali odločiti za investicijo, ki se jim v 
predvidenem času ekonomsko ne bi izplačala. Predlagana 
sprememba bo pozitivno vplivala na možnosti za razvoj 
gospodarstva. 

10. Amandma k 149. členu: 

Besedilo prvega odstavka 149. člena se spremeni tako, da se v 
3. točki črta besedilo za besedo "hidroelektrarnah,", doda pa se 
nova 4. točka, ki se glasi: , 

"4. gojenje vodnih organizmov z namenom dajanja na trg," 

Ostale točke se preštevilčijo. 

Obrazložitev: 

Sprememba je potrebna zaradi razlogov, ki so opisani v zvezi z 
amandmajem k 139. členu. 

Besedilo tretjega odstavka 149. člena se spremeni tako, da se za 
besedama "določen čas" vejica nadomesti s piko, ostalo besedilo 
pa se črta. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Pri določitvi časa, za katero se podeli koncesija, se upošteva 
ekonomska doba investicije, potrebne za izvajanje vodne 
pravice." 

Drugi odstavki se preštevilčijo. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben, ker ni smotrno vezati podelitve koncesije 
za dobo največ 30 let. Obseg investicije je lahko namreč takšen, 
da se v 30 letih ekonomsko ne bi izplačala, kar pomeni, da 
potencialni investitorji ne bi bili zainteresirani za pridobitev koncesije 
ali pa bi se morali odločiti za investicijo, ki se jim v predvidenem 
času ekonomsko ne bi izplačala. Predlagana sprememba bo 
pozitivno vplivala na možnosti za razvoj gospodarstva. 

11. Amandma k 175. členu: 

V prvem odstavku 175. člena se črta besedilo pod točko 1., ki se 
glasi: "sredstva Sklada za vode,". 

Druge točke tega odstavka se preštevilčijo. 

Črta se besedilo drugega odstavka. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi uskladitve s predlaganim 
amandmajem k 179. členu zakona. 

12. Amandma k 179. členu: 

Besedilo 179. člena se črta. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi uskladitve predlaganega zakona z 
Zakonom o javnih financah. 

13. Amandma k 192. členu: 

Besedilo 192. člena se dopolni, tako da se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

"Nadzor nad izpolnjevanjem higiensko - sanitarnih pogojev na 
vodovarstvenih pasovih in na območju kopalnih voda ter 
zdravstveno ustreznostjo vode, ki se uporablja za namakanje, 
izvajajo inšpektorji, pristojni za zdravstvo." 
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Obrazložitev: 

Dopolnitev je redakcijske narave, potrebna zaradi uskladitve z 
amandmajem k 63., 64. in 78. členu. 

14. Amandma k 224. členu: 

Besedilo 224. člena se črta. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 179. 
členu 

15. Amandma k 228. členu 

Besedilo 228. člena se dopolni z novima drugim in tretjim 
odstavkom, ki se glasita: 

"(2) Minister, pristojen za zdravstvo, izda predpis iz drugega 
odstavka 65. člena v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega 
zakona. 

(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, izda 
predpis iz petega odstavka 78. člena v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 BOJU 

PROTI PODKUPOVANJU TUJIH JAVNIH 

USLUŽBENCEV V MEDNARODNEM 

POSLOVANJU (MKBPTJ) 

- EPA 22 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 245-03/98-4 
Ljubljana, 26.10.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 26.10.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
BOJU PROTI PODKUPOVANJU TUJIH JAVNIH 
USLUŽBENCEV V MEDNARODNEM POSLOVANJU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Peter JAMBREK, minister za notranje zadeve, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Zorko PELIKAN, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Vinko GORENAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

Dimitrij Kovačič, l.r. 
NAMESTNIK GENERALNE SEKRETARKE 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih Konvencija se v originalu v angleškem jeziku in v prevodu v 
uslužbencev v mednarodnem poslovanju, sestavljena v Parizu slovenskem jeziku glasi: 
17. decembra 1997. 
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Konvencija o boju proti podkupovanju 
tujih javnih uslužbencev 

v mednarodnem poslovanju 

Države članice OECD in pet držav, ki niso članice, Argentina, 
Brazilija, Bolgarija, Čile in Slovaška republika, so 21. novembra 
1997 sprejele Konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih 
uslužbencev v mednarodnem poslovanju. Konvencija je bila 
podpisana v Parizu 17. decembra 1997. 

Uvod 

Pogodbenice so se 

glede na to, da je podkupovanje razširjen pojav v mednarodnem 
poslovanju, trgovini in pri naložbah, kar vzbuja resno moralno in 
politično zaskrbljenost, spodkopava dobro upravljanje in 
gospodarski razvoj ter izkrivlja pogoje mednarodne konkurence; 

glede na to, da so vse države odgovorne, da se borijo proti 
podkupovanju v mednarodnem poslovanju; 

ob upoštevanju Spremenjenega priporočila o boju proti 
podkupovanju v mednarodnem poslovanju, ki gaje 23. maja 1997 
sprejel Svet Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) pod št. C (97) 123/FINAL, ki med drugim zahteva 
učinkovite ukrepe za odvračanje, preprečevanje in boj proti 
podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem 
poslovanju, in še posebej takojšnjo učinkovito in usklajeno 
inkriminacijo takega podkupovanja v skladu z dogovorjenimi 
splošnimi elementi, določenimi v omenjenem priporočilu, in načeli 
pristojnosti in drugimi temeljnimi pravnimi načeli posamezne 
države; 

ob odobravanju drugih nedavnih dosežkov, ki dodatno 
pospešujejo mednarodno razumevanje in sodelovanje na področju 
boja proti podkupovanju javnih uslužbencev, in ukrepov Združenih 
narodov, Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada, 
Svetovne trgovinske organizacije, Organizacije ameriških držav, 
Sveta Evrope in Evropske unije; 

ob odobravanju prizadevanj gospodarskih družb, poslovnih 
organizacij in sindikatov ter drugih nevladnih organizacij v boju 
proti podkupovanju; 

ob priznavanju vloge, ki jo imajo vlade pri preprečevanju 
napeljevanja k podkupninam od posameznikov in gospodarskih 
družb v mednarodnem poslovanju; 

ob priznavanju, da za doseganje napredka na tem področju 
niso potrebna samo prizadevanja posamezne države, ampak 
tudi večstransko sodelovanje, nadziranje in spremljanje izvajanja; 

ob priznavanju, da je doseganje enakovrednosti ukrepov, ki naj 
jih pogodbenice izvajajo, temeljni cilj in namen konvencije, kar 
zahteva, da se konvencija ratificira brez odstopanj, ki bi vplivala 
na to enakovrednost; 

sporazumele, kot sledi: 

1. člen - Kaznivo dejanje podkupovanja tujih javnih 
uslužbencev 

1. Pogodbenica izvede ukrepe, ki so potrebni, da se v njenem 
notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje, če je storjeno 
naklepno, neposredno ali po posrednikih, ponujanje, obljubljanje 
ali dajanje nedovoljene denarne ali druge koristi tujemu javnemu 

uslužbencu, zanj ali za kogar koli drugega, da bi z namenom 
pridobitve ali ohranitve posla ali druge neprimerne prednosti v 
mednarodnem poslovanju opravil uradno dejanje ali da tega dejanja 
ne bi opravil. 

2. Pogodbenica izvede ukrepe, ki so potrebni, da v svojem 
notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje udeležbo pri 
podkupovanju tujega javnega uslužbenca, vključno z 
napeljevanjem, pomočjo in prikrivanjem, ali odobritev takega 
dejanja. Poskus in dogovor za podkupovanje tujega javnega 
uslužbenca sta enako kazniva kot poskus in dogovor za 
podkupovanje javnega uslužbenca pogodbenice. 

3. Kršitve, navedene v prvem in drugem odstavku, se v nadaljnjem 
besedilu navajajo kot »podkupovanje tujega javnega uslužbenca" 

4. V tej konvenciji: 

b) je »tuji javni uslužbenec« je vsaka oseba, ki ima zakonodajno, 
upravno ali sodno funkcijo v tuji državi in je imenovana ali 
izvoljena; vsaka oseba, ki opravlja javno funkcijo za tujo 
državo, vključno s funkcijo v javni agenciji ali javnem podjetju, 
in vsak uslužbenec ali predstavnik mednarodne javne 
organizacije; 

d) »tuja država« vključuje vse ravni in dele javne uprave, od 
državne do lokalne; 

f) »storitev ali opustitev dejanj pri opravljanju javnih dolžnosti« 
vključuje vsako uporabo položaja javnega uslužbenca v 
okviru njegovih uradnih pristojnosti ali zunaj njih. 

2. člen - Odgovornost pravnih oseb 

Pogodbenica v skladu s svojimi pravnimi načeli izvede ukrepe, ki 
so potrebni, da se določi odgovornost pravnih oseb za 
podkupovanje tujega javnega uslužbenca. 

3. člen - Sankcije 

1. Podkupovanje tujega javnega uslužbenca se kaznuje z 
učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi. Razpon kazni 
je primerljiv z razponom, ki se uporablja pri podkupovanju javnih 
uslužbencev pogodbenice in za fizične osebe vključuje odvzem 
prostosti, ki zadošča za učinkovito medsebojno pravno pomoč in 
izročitev. 

2. Če pravni sistem pogodbenice ne določa odgovornosti pravnih 
oseb za kazniva dejanja, pogodbenica zagotovi, da se za pravne 
osebe za podkupovanje tujih javnih uslužbencev uporabijo 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne nekazenske sankcije, 
vključno z denarnimi sankcijami. 

3. Pogodbenica izvede ukrepe, ki so potrebni za zaseg in odvzem 
podkupnine in premoženjske koristi iz podkupovanja tujega javnega 
uslužbenca ali premoženja, ki po vrednosti ustreza vrednosti 
take koristi, ali za uporabo denarne sankcije, ki ima primerljiv 
učinek. 

4. Pogodbenica za podkupovanje tujega javnega uslužbenca 
upošteva možnost izreka dodatnih civilnih ali upravnih sankcij. 

4. člen - Pristojnost 

1. Pogodbenica izvede ukrepe, ki so potrebni za vzpostavitev 
njene pristojnosti za podkupovanje tujega javnega uslužbenca, 
kadar je kaznivo dejanje storjeno v celoti ali delno na njenem 
ozemlju. 
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2. Pogodbenica, ki je pristojna za kazenski pregon svojih 
državljanov za kazniva dejanja, storjena v tujini, ukrene vse 
potrebno, da po enakih načelih vzpostavi to pristojnost tudi za 
podkupovanje tujega javnega uslužbenca. 

3. Kadar je več pogodbenic pristojnih za domnevno kaznivo 
dejanje, opisano v tej konvenciji, se udeležene pogodbenice na 
zahtevo ene izmed njih posvetujejo, da določijo najustreznejšo 
pristojnost za kazenski pregon. 

4. Pogodbenica preveri, ali je njena sedanja podlaga za pristojnost 
učinkovita v boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev, in 
če ni, jo ustrezno popravi. 

5. člen - Pregon 

Preiskovanje in kazenski pregon podkupovanja tujega javnega 
uslužbenca potekata po veljavnih pravilih in načelih pogodbenice. 
Nanju ne smejo vplivati gospodarski interes države, morebitni 
vpliv na odnose z drugo državo ali to, katera fizična ali pravna 
oseba je vpletena. 

6. člen - Zastaranje 

Predpis o zastaranju kaznivega dejanja podkupovanja tujega 
javnega uslužbenca mora omogočiti ustrezen čas za raziskavo 
in kazenski pregon tega kaznivega dejanja. 

7. člen - Pranje denarja 

Pogodbenica, ki je za izvajanje zakonodaje o pranju denarja 
določila, daje podkupovanje njenih javnih uslužbencev predhodno 
kaznivo dejanje, enako ravna tudi pri podkupovanju tujega javnega 
uslužbenca ne glede na kraj podkupovanja. 

8. člen - Računovodstvo 

1. Za učinkovit boj zoper podkupovanje tujih javnih uslužbencev 
sprejme pogodbenica ustrezne ukrepe v svojih zakonih in predpisih 
o vodenju poslovnih knjig in evidenc, razkrivanju računovodskih 
izkazov ter o računovodskih in revizijskih standardih, da prepove 
vzpostavljanje neevidentiranih računov, opravljanje neevidentiranih 
ali neustrezno preverjenih transakcij, evidentiranje neobstoječih 
izdatkov, vknjižbo obveznosti z nepravilno navedbo predmeta 
ter uporabo lažnih listin gospodarskim družbam, na katere se ti 
zakoni in predpisi nanašajo, in ki bi to storile z namenom 
podkupovanja tujih javnih uslužbencev ali prikrivanja takega 
podkupovanja. 

2. Pogodbenica določi učinkovite, sorazmerne in odvračilne civilne, 
upravne ali kazenske sankcije za take opustitve in ponarejanje 
poslovnih knjig, evidenc, računov in računovodskih izkazov takih 
gospodarskih družb. 

9. člen - Medsebojna pravna pomoč 

1. Pogodbenica v največji možni meri v skladu s svojimi zakoni in 
. ustreznimi meddržavnimi pogodbami in dogovori zagotavlja 

takojšnjo in učinkovito pravno pomoč drugi pogodbenici za 
kazenske preiskave in postopek, ki jih ta pogodbenica uvede za 
kazniva dejanja po tej konvenciji, in za nekazenski postopek po 
tej konvenciji, ki ga pogodbenica uvede proti pravni osebi. 
Zaprošena pogodbenica brez odlašanja obvesti pogodbenico 
prosilko o morebitnih dodatnih informacijah ali dokumentih, ki so 
potrebni za utemeljitev zaprosila za pomoč, in kadar je zaprošena, 
tudi o stanju in rešitvi zaprosila za pomoč. 

2. Kadar pogodbenica pogojuje vzajemno pravno pomoč z 
obstojem dvojne kaznivosti, ta obstaja, če je kaznivo dejanje, 
glede katerega se prosi za pomoč, zajeto v tej konvenciji. 

3. Pogodbenica ne sme zavrniti medsebojne pravne pomoči za 
kazenske zadeve po tej konvenciji z utemeljitvijo, da gre za bančno 
skrivnost. 

10. člen - Izročitev 

1. Za podkupovanje tujega javnega uslužbenca se šteje, da je to 
po zakonih pogodbenic in njihovih sporazumih o izročitvi vključeno 
med kazniva dejanja, za katera se lahko zahteva izročitev. 

2. Če pogodbenica, ki pogojuje izročitev z obstojem sporazuma o 
izročitvi, prejme zaprosilo za izročitev od druge pogodbenice, s 
katero nima sporazuma o izročitvi, lahko kot pravno osnovo za 
izročitev v zvezi s kaznivim dejanjem podkupovanja tujega javnega 
uslužbenca šteje to konvencijo. 

3. Pogodbenica sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi, da 
svoje državljane lahko izroči ali jih sama kazensko preganja za 
kaznivo dejanje podkupovanja tujega javnega uslužbenca. 
Pogodbenica, ki zavrne zaprosilo za izročitev osebe zaradi 
podkupovanja tujega javnega uslužbenca zgolj zato, ker je ta 
oseba njen državljan, predloži zadevo svojim pristojnim organom 
za kazenski pregon. 

4. Izročitev zaradi podkupovanja tujega javnega uslužbenca mora 
biti v skladu s pogoji, ki so določeni v notranjem pravu in veljavnih 
meddržavnih pogodbah ter dogovorih vsake pogodbenice. Kadar 
pogodbenica pogojuje izročitev z obstojem dvojne kaznivosti, se 
šteje, da je pogoj izpolnjen, če je kaznivo dejanje, za katero se 
zahteva izročitev, zajeto v 1. členu te konvencije. 

11. člen - Odgovorni organi 

Za namene tretjega odstavka 4. člena o posvetovanju, 9. člena o 
medsebojni pravni pomoči in 10. člena o izročitvi vsaka 
pogodbenica obvesti generalnega sekretarja OECD o organu ali 
organih, ki so odgovorni za dajanje in prejemanje zaprosil in so za 
to pogodbenico organ za obveščanje, kar pa ne vpliva na druge 
dogovore med pogodbenicami. 

12. člen - Spremljanje izvajanja 

Pogodbenice sodelujejo pri izvajanju programa sistematičnega 
spremljanja in uveljavljanja izvajanja te konvencije. Če se 
pogodbenice soglasno ne odločijo drugače, to poteka v Delovni 
skupini OECD o podkupovanju v mednarodnem poslovanju in v 
skladu z njenimi pooblastili in nalogami ali pa v okviru in na podlagi 
pooblastil in nalog vsakega njenega naslednika, pogodbenice pa 
krijejo stroške programa v skladu s pravili, ki veljajo za ta organ. 

13. člen - Podpis in pristop 

1. Do začetka veljavnosti je ta konvencija na voljo za podpis 
članicam OECD in nečlanicam, ki so bile povabljene, da postanejo 
polnopravne udeleženke v Delovni skupini o podkupovanju v 
mednarodnem poslovanju. 

2. Po začetku njene veljavnosti bo ta konvencija na voljo za pristop 
vsaki nepodpisnici, ki je članica OECD ali je postala polnopravna 
udeleženka v Delovni skupini za podkupovanje pri mednarodnem 
poslovanju ali v njeni naslednici. Za vsako tako nepodpisnico 
začne konvencija veljati šestdeseti dan po dnevu deponiranja 
njene listine o pristopu. 
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14. člen - Ratifikacija in depozitar 

1. Podpisnice morajo to konvencijo sprejeti, odobriti ali ratificirati v 
skladu s svojo zakonodajo. 

2. Listine o sprejetju, odobritvi, ratifikaciji ali pristopu se hranijo pri 
generalnem sekretarju OECD, ki je depozitar te konvencije. 

15. člen - Začetek veljavnosti 

1. Ta konvencija začne veljati šestdeseti dan po dnevu, ko je 
najmanj pet od desetih držav, ki imajo deset največjih izvoznih 
deležev in ki same predstavljajo najmanj šestdeset odstotkov 
združenega skupnega izvoza teh desetih držav, deponiralo svoje 
listine o sprejetju, odobritvi ali ratifikaciji. Za vsako pogodbenico, 
ki deponira svojo listino po začetku veljavnosti, začne konvencija 
veljati šestdeseti dan po njenem deponiranju. 

2. Če po 31. decembru 1998 konvencija ne začne veljati v skladu 
s prvim odstavkom tega člena, lahko vsaka pogodbenica, ki je 
deponirala svojo listino o sprejetju, odobritvi ali ratifikaciji, pisno 
izjavi depozitarju svojo pripravljenost, da sprejme začetek 
veljavnosti konvencije v skladu s tem odstavkom. Za tako 
pogodbenico konvencija začne veljati šestdeseti dan po dnevu, 

ko sta najmanj dve podpisnici deponirali tako izjavo. Za vsako 
pogodbenico, ki svojo izjavo deponira po začetku veljavnosti, 
konvencija začne veljati šestdeseti dan po dnevu deponiranja. 

16. člen - Spremembe 

Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembo konvencije. 
Predlagana sprememba se predloži depozitarju, ki to sporoči 
drugim pogodbenicam najmanj šestdeset dni pred sklicem 
pogodbenic za obravnavo predlagane spremembe. Sprememba, 
ki jo pogodbenice sprejmejo soglasno ali na tak drug način, kot ga 
pogodbenice soglasno določijo, začne veljati šestdeset dni po 
deponiranju listin o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi vseh 
pogodbenic, ali v takih drugih okoliščinah, kot jih lahko določijo 
pogodbenice ob sprejemu spremembe. 

17. člen - Odpoved 

Pogodbenica lahko odpove konvencijo s pisnim uradnim obvestilom 
depozitarju. Odpoved začne veljati eno leto po dnevu prejema 
uradnega obvestila. Po odpovedi se sodelovanje med 
pogodbenicami in pogodbenico, ki je odpovedala konvencijo, 
nadaljuje za vsa zaprosila za pomoč ali izročitev, ki so bila dana 
pred začetkom veljavnosti odpovedi in se še rešujejo. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. "^a za^on za^ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Dne 21. novembra 1997 so države članice OECD (Organizacija 
za ekonomsko sodelovanje in razvoj) in pet držav, ki niso članice, 
Argentina, Brazilija, Bolgarija, Čile in Slovaška republika, sprejele 
Konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v 
mednarodnem poslovanju, ki je bila dana na voljo za podpis v 
Parizu dne 17. decembra 1997. Konvencija že velja, saj jo je v 
skladu s 15. členom konvencije ratificiralo zadostno število članic 
OECD. 

Članstvo v OECD je določeno kot ena izmed prednostnih nalog 
zunanje politike Republike Slovenije. Zelo pomemben element pri 
vstopanju v to organizacijo je borba zoper korupcijo v poslovnih 
odnosih, tako znotraj posameznih držav kot tudi na mednarodni 
ravni. Onemogočanje korupcije služi k izboljšanju pogojev za 
gospodarjenje po izključno ekonomskih kriterijih, sprošča notranji 
in mednarodni pretok blaga in storitev, omogoča neobremenjeno 
investiranje, predvsem pa predvidljivost rizika v vseh poslovnih 
odnosih. Slovenija je zato kot relativno nova država zmerne, a 
konstantne gospodarske rasti, zelo zainteresirana za aktivno 
udeležbo v vseh oblikah mednarodnega sodelovanja, tako 
bilateralnih kot multilateralnih, ki pripomorejo k zatiranju korupcije 
kot pojava, ki lahko znatno oteži gospodarski razvoj in zmanjša 
blagostanje vsake države in tako tudi Slovenije. 

Slovenija z vsemi svojimi dejanji, tako na zakonodajnem, 
institucionalnem kot tudi implementacijskem področju sledi 
mednarodni skupnosti v boju zoper korupcijo. Tako smo pred 
kratkim ratificirali Kazenskopravno konvencijo Sveta Evrope o 
korupciji ter ustrezno spremenili Kazenski zakonik RS (5., 6. in 7. 
točka 2. odstavka 126. člena Kazenskega zakonika) in Zakon o 
kazenskem postopku. Sprejet je bil Zakon o odgovornosti pravnih 
oseb in Zakon o preprečevanju pranja denarja in ratificirana 
Konvencija o pranju, odkrivanju, zasegu, in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Novi Zakon 
o policiji in Pravilnik o reorganizaciji in sistematizaciji Ministrstva 
za notranje zadeve RS in Policije sta omogočila postavitev 
posebnega Oddelka za korupcijo v Kriminalistični policiji. 

Glede na to, da je pristop h Konvenciji o boju proti podkupovanju 
tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju vezan na 
polnopravno članstvo v OECD ali v Delovni skupini OECD o 
Podkupovanju v mednarodnih poslovnih odnosih, je Republika 
Slovenija 17. maja 2000 poslala prošnjo za polnopravno članstvo 
v Delovni skupini OECD o podkupovanju v mednarodnih poslovnih 
odnosih. 

Po pridobitvi polnopravnega članstva v Delovni skupini OECD o 
Podkupovanju v mednarodnih poslovnih odnosih bomo 
generalnemu sekretarju OECD posredovali listino o pristopu, pred 
tem pa izpeljali vse notranjepravne postopke, potrebne za 
Potrditev konvencije. 

Konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v 
mednarodnem poslovanju je del skupnega pravnega reda EU na 
Področju notranjih zadev in pravosodja, s katerim mora biti 
slovenska zakonodaja usklajena. Slovenska kazenska 
zakonodaja je usklajena s konvencijo z zadnjimi spremembami 
kazenske zakonodaje in sprejetjem Zakona o odgovornosti 
Pravnih oseb, Zakona o pranju denarja in ratifikacijo 
Kazenskopravne konvencije o korupciji. Pristop k tej konvenciji 

predstavlja nadaljevanje usklajevanja na področju korupcije. 
Slovenija je tudi ena najbolj aktivnih članic Skupine držav proti 
korupciji (GRECO), prav tako pa je aktivno sodelovala pri 
dokončnem oblikovanju dokumentov Protikorupcijske iniciative v 
okviru Pakta stabilnosti, kar samo kaže na to, da Slovenija lahko 
enakovredno sodeluje v boju proti korupciji z vsemi članicami 
OECD. 

Glede na to, da nas je Svetovna banka pred kratkim uvrstila v 
skupino razvitih držav je možnost za odobritev polnopravnega 
članstva v Delovni skupini OECD o podkupovanju v mednarodnem 
poslovanju postala zelo realna, odgovor na prošnjo pa lahko 
relativno hiter. 

Pogodbenice konvencije so države članice in pet držav, ki niso 
članice, Argentina, Brazilija, Bolgarija, Čile in Slovaška republika. 

V uvodu se konvencija med drugim sklicuje na Predelano 
priporočilo o boju proti podkupovanju v mednarodnem poslovanju, 
ki ga je sprejel Svet organizacije za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj (OECD) dne 23/05-1997, C(97)123/FINAL, ki med drugim 
zahteva učinkovite ukrepe za odvračanje, preprečevanje in boj 
proti podkupovanju tujih državnih uradnikov v zvezi z 
mednarodnimi poslovnimi transakcijami, in še posebno takojšnjo 
kriminalizacijo takega podkupovanja na učinkovit in usklajen način 
in v skladu z dogovorjenimi skupnimi elementi, ki so določeni v 
omenjenem priporočilu, ter v skladu z načeli pristojnosti in drugimi 
osnovnimi pravnimi načeli posamezne države. 

Prav tako pa, v kontekstu sodelovanja, našteva nekatere 
mednarodne organizacije, ki so že ugodno ocenile stanje glede 
korupcije v Sloveniji, in sicer Zdmžene narode, Svetovno banko, 
Mednarodni denarni sklad, Svetovno trgovinsko organizacijo, 
Organizacijo ameriških držav, Svet Evrope in Evropsko unijo. 

Predmet te konvencije je izključno "kaznivo dejanje podkupovanja 
tujih državnih uradnikov": 

1. Vsaka pogodbenica mora izvesti ukrepe, ki so.potrebni za to, 
da se določi, da je po njenem notranjem pravu kaznivo dejanje, 
če med izvajanjem mednarodnega posla katerakoli oseba 
namerno, neposredno ali preko posrednikov, ponudi, obljubi 
ali da neprimerno denarno ali drugo korist tujemu državnemu 
uradniku, namenjeno temu državnemu uradniku ali tretji 
stranki, da bi ta uradnik opravil aH ne opravil neko dejanje, 
povezano z izvajanjem njegovih uradnih dolžnosti, da pridobi 
ali obdrži posel ali v zameno drugo neprimerno korist. 

2. Vsaka pogodbenica izvede vse potrebne ukrepe, da se določi, 
da je sostorilstvo, vključno s spodbujanjem, udeležba ali 
dovolitev dejanja podkupovanja tujega državnega uradnika 
kaznivo dejanje. Poskus in dogovor, da se podkupi tujega 
državnega uradnika, sta v enaki meri kaznivi dejanje kot 
poskus in dogovor, da se podkupi državnega uradnika 
pogodbenice. 

Nadalje sledijo določbe o odgovornosti pravnih oseb, sankcijah, 
pristojnosti, neupoštevanju nacionalnega gospodarskega interesa 
pri uveljavljanju zakona, zastaranju, pranju denarja, določbe o 
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knjigovodstvu in vzajemni pravni pomoči in postopku izročitve. 
Predvidena je izmenjava odgovornih organov ter spremljanje in 
nadziranje izvajanja konvencije. V končnih določbah je opisan 
način podpisa in pristopa (rezerviran samo za polnopravne članice 
OECD ali članice Delovne skupine OECD o podkupovanju v 
mednarodnem poslovanju), ratifikacija in depozitar (Generalni 
sekretar OECD), začetek veljavnosti, spremembe in odpoved 
konvencije. 

Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi uveljavitve konvencije ne bo treba sprejeti novih predpisov 
ali spremeniti veljavnih. 

Konvencija je v skladu s politiko vključevanja v Evropsko unijo. 

Za izvajanje konvencije ne bo treba zagotoviti dodatnih finančnih 
sredstev iz proračuna. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 DELU S 

KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM 

(KONVENCIJA ILO ŠT. 175HMKDKDČ) 

- EPA 23 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 907-07/98-10 
Ljubljana, 26.10.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 26.10.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
DELU S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM (KONVENCIJA ILO 
ŠT. 175), 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Miha BREJC, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- mag. Renata CVELBAR-BEK, državna podsekretarka v 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Dimitrij Kovačič, l.r. 
NAMESTNIK GENERALNE SEKRETARKE 

"l.člen 2. člen 

Ratificira se konvencija Mednarodne organizacije dela št. 175 o Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
delu s krajšim delovnim časom (Konvencija ILO št. 175), sprejeta slovenskem jeziku glasi: 
v Ženevi 24. junija 1994. 
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Konvencija št. 175 

KONVENCIJA O DELU S KRAJŠIM 

DELOVNIM ČASOM 

Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela, 

ki jo je v Ženevi sklical Administrativni svet Mednarodnega urada 
za delo in se je 7. julija 1994 sestala na svojem 81. zasedanju, 

je upoštevala, da so za delavce, ki delajo krajši delovni čas, 
pomembne določbe Konvencije o enakem nagrajevanju žensk in 
moških za enako delo, 1951, Konvencije o diskriminaciji pri 
zaposlovanju in poklicih, 1958, ter Konvencije in Priporočila o 
enakih možnostih delavcev in delavk in njihovem enakem 
obravnavanju, 1981, in 

upoštevala, da sta za te delavce pomembna Konvencija o 
pospeševanju zaposlenosti in zaščita za primer brezposelnosti, 
1988, in Priporočilo o politiki zaposlovanja (dodatne določbe), 
1984, in 

se zavedala pomembnosti ustvarjalne in svobodno izbrane 
zaposlitve za vse delavce, gospodarske pomembnosti dela s 
krajšim delovnim časom, potrebe, da se v politiki zaposlovanja 
upošteva vloga dela s krajšim delovnim časom pri pospeševanju 
dodatnih priložnosti za zaposlitev, potrebe po zagotovitvi varstva 
delavcev, ki delajo krajši delovni čas, na področjih dostopa do 
zaposlitve, delovnih pogojev in socialne varnosti ter 

sklenila, da sprejme nekatere predloge glede dela s krajšim 
delovnim časom, kar je četrta točka dnevnega reda zasedanja, 
in 

določila, da so ti predlogi v obliki mednarodne konvencije, 

sprejema štiriindvajsetega junija tisoč devetsto štiriindevetdeset 
to konvencijo, ki se imenuje Konvencija o delu s krajšim delovnim 
časom, 1994: 

1. člen 

V tej konvenciji: 

(a) izraz »delavec, ki dela krajši delovni čas« pomeni zaposleno 
osebo, katere običajni delovni čas je krajši od delovnega 
časa primerljivih delavcev, ki delajo polni delovni čas; 

(b) običajni delovni čas iz pododstavka (a) je lahko izračunan 
tedensko ali pa kot povprečje za določen čas zaposlitve; 

(c) izraz »primerljivi delavec, ki dela polni delovni čas« pomeni 
delavca, ki dela polni delovni čas: 
(i) v enakem delovnem razmerju, 
(ii) opravlja enako ali podobno vrsto dela ali poklica in 
(iii) je zaposlen v istem obratu, ali če ni primerljivega delavca, 

ki dela polni delovni čas v tem obratu, v istem podjetju, ali 
če ni primerljivega delavca, ki dela polni delovni čas v 
podjetju, v isti panogi 

kot delavec, ki dela krajši delovni čas; 

(d) delavci, ki delajo polni delovni čas in so postali delno 
brezposelni, to je, da se jim je kolektivno in začasno zmanjšalo 
število ur njihovega običajnega delovnega časa iz 

gospodarskih, tehničnih ali organizacijskih razlogov, se ne 
štejejo za delavce, ki delajo krajši delovni čas. 

2. člen 

Ta konvencija ne vpliva na ugodnejše določbe, ki veljajo za 
delavce, ki delajo krajši delovni čas, po drugih mednarodnih 
konvencijah o delu. 

3. člen 

1 .Ta konvencija se nanaša na vse delavce, ki delajo krajši delovni 
čas; članica lahko po posvetovanju z reprezentativnimi 
organizacijami delodajalcev in delavcev v celoti ali delno preneha 
uporabljati to konvencijo za določene kategorije delavcev ali 
podjetje, kadar bi uporaba konvencije zanje povzročila posebne 
probleme precejšnjega pomena. 

2. Vsaka članica, ki je ratificirala to konvencijo in uporabi možnost 
iz prejšnjega odstavka, mora v svojih poročilih o izvajanju 
konvencije po 22. členu Ustave Mednarodne organizacije dela 
navesti vsako posebno kategorijo delavcev ali podjetij, ki so bila 
tako izvzeta, in razloge, zakaj se šteje, da je to bilo ali pa je še 
potrebno. 

4. člen 

Treba je sprejeti ukrepe, da se delavcem, ki delajo krajši delovni 
čas, zagotovi tako varstvo, kot je zagotovljeno primerljivim 
delavcem, ki delajo polni delovni čas, glede: 

(a) pravice do organiziranja, kolektivnih pogajanj in nastopanja 
kot predstavniki delavcev; 

(b) poklicne varnosti in zdravja; 
(c) diskriminacije pri zaposlovanju in poklicu. 

5. člen 

V skladu z notranjo zakonodajo in prakso se sprejmejo ukrepi, s 
katerimi bo zagotovljeno, da ne bodo delavci, ki delajo krajši delovni 
čas, samo zato, ker delajo krajši delovni čas, prejemali nižje 
osnovne plače, izračunane sorazmerno na podlagi ur, delovnega 
učinka ali akorda, kot jo prejemajo primerljivi delavci, ki delajo 
polni delovni čas in se njihova osnovna plača izračunava po isti 
metodi. 

6. člen 

Zakonske sisteme socialne varnosti, ki temeljijo na poklicni 
dejavnosti, je treba prilagoditi tako, da so delavci, ki delajo krajši 
delovni čas, deležni takih pogojev, ki so enakovredni pogojem 
primerljivih delavcev, ki delajo polni delovni čas; ti pogoji se lahko 
določijo v sorazmerju z delovnimi urami, prispevki ali zaslužki ali 
po drugih metodah v skladu z notranjo zakonodajo in prakso. 

7. člen 

Sprejmejo se ukrepi, s katerimi se zagotovi, da imajo delavci, ki 
delajo krajši delovni čas, enakovredne pogoje kot delavci, ki delajo 
polni delovni čas, glede: 

(a) varstva materinstva, 
(b) prenehanja zaposlitve, 
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(c) plačanega letnega dopusta in plačanih državnih praznikov 
ter 

(d) odsotnosti z dela zaradi bolezni, 

pri čemer se denarni prejemki lahko določijo v razmerju z 
opravljenimi urami dela ali zaslužkom. 

8. člen 

1. Članica lahko izključi delavce, ki delajo krajši delovni čas, katerih 
število delovnih ur ali zaslužek je pod določenimi spodnjimi mejami: 
(a) iz obsega katerega koli od zakonskih sistemov socialne 

varnosti, omenjenih v 6. členu, razen za prejemke zaradi 
poškodb pri delu, 

(b) iz obsega katerega koli od ukrepov, sprejetih na področjih, 
navedenih v 7. členu, razen glede ukrepov v zvezi z varstvom 
materinstva, ki se razlikujejo od ukrepov, zagotovljenih po 
zakonskih sistemih socialne varnosti. 

2. Spodnje meje iz prvega odstavka morajo biti dovolj nizke, da ne 
izključujejo pretirano visokega odstotka delavcev, ki delajo krajši 
delovni čas. 

3. Članica, ki uporabi možnost iz prvega odstavka, mora: 
(a) občasno pregledati veljavne spodnje meje; 
(b) navesti v svojih poročilih o izvajanju konvencije po 22. členu 

Ustave Mednarodne organizacije dela veljavne spodnje meje, 
razloge zanje in ali se proučuje progresivna širitev zaščite 
tudi na izključene delavce. 

4.0 določitvi, pregledu ali spremembi spodnjih meja, omenjenih v 
tem členu, se je treba posvetovati z najbolj reprezentativnimi 
organizacijami delodajalcev in delavcev. 

9. člen 

1. Sprejmejo se ukrepi, s katerimi se olajša dostop do učinkovitega 
in svobodno izbranega dela s krajšim delovnim časom, ki ustreza 
tako delodajalcem kot delavcem, če je zagotovljena zaščita iz 4. 
do 7. člena. 

2. S temi ukrepi se zagotovijo: 
(a) pregled zakonov in predpisov, ki lahko preprečujejo ali 

otežujejo dostop do dela s krajšim delovnim časom ali njegovo 
sprejetje; 

(b) uporaba služb za zaposlovanje, kjer obstajajo, da pri svojih 
dejavnostih obveščanja in zaposlovanja ugotovijo možnosti 
za delo s krajšim delovnim časom in jih objavijo; 

(c) da bo v politiki zaposlovanja posebna pozornost namenjena 
potrebam in željam posebnih skupin, kot so brezposelni, 
delavci z družinskimi obveznostmi, starejši delavci, delavci s 
posebnimi potrebami in delavci, ki se izobražujejo ali 
usposabljajo. 

3. Ti ukrepi lahko vključujejo tudi raziskavo in obveščanje o stopnji, 
do katere delo s krajšim delovnim časom ustreza gospodarskimi 
in socialnim ciljem delodajalcev in delavcev. 

10. člen 

Kadar je to primerno, je treba sprejeti ukrepe v skladu z notranjimi 
zakoni in prakso, s katerimi se na podlagi svobodne odločitve 
zagotovi prehod z dela s krajšim delovnim časom na delo s polnim 
delovnim časom ali obratno. 

11. člen 

Določbe te konvencije se uresničujejo z zakoni ali predpisi, razen 
če se uresničujejo s kolektivnimi pogodbami ali kako drugače v 
skladu s prakso v državi. Pred sprejemom takih zakonov ali 
predpisov se je treba posvetovati z najbolj reprezentativnimi 
organizacijami delodajalcev in delavcev. 

12. člen 

Listine o ratifikaciji te konvencije se pošljejo generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada za delo v registracijo. 

13. člen 

1. Ta konvencija zavezuje samo tiste članice Mednarodne 
organizacije dela, katerih registracije so registrirane pri generalnem 
direktorju. 

2. Veljati začne dvanajst mesecev po dnevu, ko sta bili pri 
generalnem direktorju registrirani ratifikaciji dveh članic. 

3. Nato začne konvencija veljati za vsako članico dvanajst 
mesecev po dnevu, ko je bila ratifikacija registrirana. 

14. člen 

1. Članica, ki je ratificirala to konvencijo, jo lahko odpove po preteku 
desetih let po dnevu, ko je prvič začela veljati, z aktom, ki ga 
pošlje v registracijo generalnemu direktorju Mednarodnega urada 
za delo. Taka odpoved začne učinkovati šele eno leto po dnevu, 
ko je bila registrirana. 

2. Vsaka članica, ki je ratificirala to konvencijo in v enem letu po 
izteku desetletnega obdobja iz prejšnjega odstavka ne uveljavi 
pravice do odpovedi po tem členu, ostane zavezana za naslednje 
desetletno obdobje, potem pa jo lahko pod pogoji iz tega člena 
odpove po izteku vsakega desetletnega obdobja. 

15. člen 

1. Generalni direktor Mednarodnega urada za delo uradno obvesti 
vse članice Mednarodne organizacije dela o registraciji vseh 
ratifikacij in odpovedi, ki so mu jih poslale članice organizacije. 

2. Ko generalni direktor uradno obvesti članice organizacije o 
registraciji druge ratifikacije, ki mu je bila poslana, jih opozori na 
datum začetka veljavnosti te konvencije. 

16. člen 

Generalni direktor Mednarodnega urada za delo sporoči 
generalnemu sekretarju Združenih narodov vse podatke o vseh 
ratifikacijah in odpovedih, ki jih je registriral v skladu z določbami 
prejšnjih členov, zaradi registracije v skladu s 102. členom 
Ustanovne listine Združenih narodov. 

17. člen 

Administrativni svet Mednarodnega urada za delo predloži 
Generalni konferenci poročilo o uporabi te konvencije, kadar koli 
meni, da je to potrebno, in prouči, ali je primerno na dnevni red 
konference uvrstiti vprašanje njene celotne ali delne spremembe. 

21- november2000 69 poročevalec, št. 96 



18. člen 

1. Če konferenca sprejme novo konvencijo, ki to konvencijo v 
celoti ali delno spreminja, in če z novo konvencijo ni drugače 
določeno, 
(a) nova spremenjena konvencija, ki jo ratificirajo posamezne 

članice, povzroči ipso iure takojšnjo odpoved te konvencije 
ne glede na določbe 14. člena zgoraj, če in ko nova 
spremenjena konvencija začne veljati; 

(b) od dneva, ko začne veljati nova spremenjena konvencija, ta 
konvencija članicam ni več na voljo za ratifikacijo. 

2. Ta konvencija vsekakor še naprej velja v svoji sedanji obliki in 
vsebini za tiste članice, ki so jo ratificirale, niso pa ratificirale 
spremenjene konvencije. 

19. člen 

Angleška in francoska različica besedila te konvencije sta enako 
verodostojni. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za delo, družino in Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
socialne zadeve. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Konvencija št. 175 o delu s krajšim delovnim časom je bila sprejeta 
v Ženevi na 81. rednem zasedanju Mednarodne konference dela, 
24.6.1994. V skladu s 13. členom je konvencija začela veljati 
28.2.1998. 

Ena od posledic globalizacije svetovnega gospodarstva ter 
prilagajanja podjetij stanju na trgu je tudi vse bolj razširjena raba 
fleksibilnih oblik delovnih razmerij, med katere sodi delo s krajšim 
delovnim časom. 

Z ratifikacijo konvencije se bo še naprej zagotavljalo enakopraven 
položaj delavcev, ki delajo s krajšim delovnim časom, v primerjavi 
z delavci, ki delajo polni delovni čas. Z ratifikacijo bi se tudi preprečile 
težnje po zmanjšanju pravic tovrstnih delavcev. Ratifikacija te 
konvencije je bila predvidena v Socialnem sporazumu za leto 
1995. 

Z ratifikacijo te konvencije se države zavežejo, da bodo delavcem, 
ki delajo s krajšim delovnim časom, zagotovile tako varstvo, kot 
je zagotovljeno primerljivim delavcem, ki delajo polni delovni čas. 
Gre predvsem za zagotavljanje pravice do organiziranja, 
kolektivnih pogajanj in delovanja kot predstavnik delavcev; 
zagotavljane varnosti in zdravja pri delu; nediskriminiranja pri 
zaposlovanju in poklicih; ustreznega načina izračunavanja 

osnovne plače glede na število delovnih ur, delovni učinek ali 
akord; vključenosti v sisteme socialnega varstva, enakovrednih 
pogojev glede varstva materinstva, prenehanja zaposlitve, 
plačanega letnega dopusta in državnih praznikov, odsotnosti z 
dela zaradi bolezni. Država mora tudi olajšati prehod iz zaposlitve 
s krajšim delovni časom v zaposlitev s polnim delovnim časom in 
obratno. V ta namen mora pripraviti pregled zakonov in predpisov, 
ki preprečujejo ali otežujejo delo s krajšim delovnim časom, razširiti 
delovanje služb za zaposlovanje na objavljanje razpisov za delo 
s krajšim delovnim časom, nameniti pri oblikovanju politike 
zaposlovanja dodatno pozornost potrebam in željam posebnih 
skupin kot so: nezaposleni, delavci z družinskimi obveznostmi, 
starejši delavci, delavci s posebnimi potrebami, delavci, ki se 
šolajo ali usposabljajo. 

Zaradi pristopa ter izvajanja Konvencije ne bo potrebno spremeniti 
ali sprejeti novih predpisov. 

Izvajanje Konvencije ne bo povzročilo novih finančnih obveznosti. 
Njeno izvajanje bo zagotovljeno v okviru rednega dela Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve. 

Konvencijo ratificira Državni zbor RS na podlagi drugega odstavka 
63. člena Zakona o zunanjih zadevah. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SLOVENSKI 

STANOVANJSKI HRANILNICI 

- EPA 62 - II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

mag. JANEZ KOPAČ, poslanec 

Ljubljana, 8.11.2000 

ZADEVA: Umik predloga zakona 

Podpisani poslanec obvešča, da iz zakonodajnega postopka 
umika predlog Zakona o Slovenski stanovanjski hranilnici, 
EPA 62 - II, ki ga je 25.03.1997 Državnemu zboru RS 
predložila skupina poslancev s prvopodpisano Darjo Lavtižar 
Bebler. 

mag. Janez KOPAČ, l.r. 

) 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 

-EPA 1047-II 

Anton Delak 
Poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 13. novembra 2000 

Zadeva: Umik predloga zakona o spremembi zakona o 
volitvah v Državni zbor 

Podpisani poslanec obvešča, da umika predlog zakona o 
spremembi zakona o volitvah v Državni zbor - EPA 1047-11, ki 
ga je vložil dne, 18. januarja 2000. 

S sprejetjem Odloka o razglasitvi Ustavnega zakona o 
dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije (dne, 25. julija 
2000), s katerim se dopolnjuje 80. člen Ustave Republike 
Slovenije, je postal predlog zakona brezpredmeten. 

Sprejeta ustavna sprememba je med drugim realizirala 
odpravo nacionalne liste, ki jo je podpisani poslanec predlagal 
s spremembo Zakona o volitvah v Državni zbor. 

Anton Delak, l.r. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon: . 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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