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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

VODAH

(ZV-1)

■ EPA 1111 - II - prva obravnava
)

Vlada Republike Slovenije je dne 14. marca 2000
predložila v obravnavo predlog zakona o vodah (ZV1) - prva obravnava (EPA 1111-11).
Dne 30. julija 1998 je skupina poslancev s
prvopodpisanim Samom Bevkom predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
dopolnitvi zakona o vodah (ZV-C) skrajšani postopek
(EPA 558-II), ki ureja enako oziroma podobno vsebino
kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložila skupina poslancev s prvopodpisanim
Samom Bevkom še ni končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je v obravnavo predložila Vlada
Republike Slovenije.

Številka: 324-01/98-3 (21)
Ljubljana, dne 14/3-2000

Vlada Republike Slovenije je na 224. korespondenčni seji dne
14/3-2000 določila besedilo:
- PREDLOGA 2AKONA O VODAH,

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. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Dušan PICHLER, državni podsekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
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2. Ocena stanja

UVOD

2.1. Ocena stanja voda v R Sloveniji

1. Izhodišča nove zakonske ureditve voda
Pred nekaj desetletji še obrobna vprašanja pravne regulacije
človekove interakcije z drugimi deli narave postajajo v zadnjem
desetletju deležna naraščajoče pozornosti. Le-ta je povezana s
preobrazbo vrednostnega sistema modernih družb na prehodu
tisočletja, pri čemer je osrednjega pomena prav sprememba
človekovega razmerja do drugih delov narave.

2.1. "I.Opis
Slovensko ozemlje pripada s 16.408 km2 ali 81% vodozbirnemu
območju Črnega morja in s 3.848 km2 ali 19 % vodozbirnemu
območju Jadranskega morja.
Slovenija ima 9.200 km2 hudourniškega
območja s 7 700 km
hudournikov, na ostalih 11.056 km2 so nižinski in kraški vodotoki
s skupno dolžino 18.200 km. Gostota hidrografske
mreže
nižinskih in kraških vodotokov je 1,64 km/km2 ter hudournikov
2
0,84 km/km . Povprečna gostota 25.900 km dolge hidrografske
mreže v Sloveniji je 1,28 km/km2.

Obstoječi politični konsenz o nujnosti "okolje ohranjujočega
razvoja" ("sustainable development'), dosežen na konferenci
Združenih narodov v Riu de Janeiru leta 1992, je neposredno
izhodišče tudi za nadaljnjo preobrazbo prava pri uveljavitvi na
drugačnih vrednotah utemeljenega človekovega razmerja do
narave.

V Sloveniji je nad 1270 stoječih voda (naravna in umetna jezera,
ribniki, mlake itd.). Približno 210 stoječih voda ima značaj jezera.
Po količini se uvršča Slovenija med z vodo razmeroma bogate
države. Problematična pa sta precejšna neenakomerna
porazdelitev vodotokov in velik razpon med nizkimi, srednjimi in
visokimi pretoki tako, da beležimo v Sloveniji tudi obsežna
vododeficitarna področja (kraška območja direktnih pritokov
jadranskega morja, Suha krajina, Bela krajina, Obsotelje, Haloze,
Slovenske Gorice in severni del Prekmurja).

Proces "ekologizacije" pravne regulacije človekovih medsebojnih
razmerij in človekovih razmerij z naravo mora zajeti vse sestavne
dele pravnega sistema, pri čemer so posebnega pomena tisti deli
prava, ki neposredno urejajo človekovo interakcijo s posameznimi
deli narave (vode, gozdovi, živalski in rastlinski svet, rudnine
idr.).
V Sloveniji pomeni sprejem Zakona o varstvu okolja - ZVO (Ur.l.
RS, št. 32/93) prvi korak v smeri ekologizacije prava. ZVO kot
"krovni zakon" postavlja okvir pravne regulacije človekovega
razmerja do drugih delov narave. Naslednji korak predstavlja
priprava in sprejem predpisov, ki bodo urejali človekovo interakcijo
s posameznimi deli narave.

Slovenske celinske vode pripadajo petim večjim povodjem: Mure,
Drava, Save, Soče in neposrednim pritokom v Jadransko morje.
V katastru voda je 7000 izvirov. V alpskem svetu jih je dovolj, na
krasu pa je le nekaj izdatnejših izvirov. Skupna izdatnost izvirov
znaša približno 63 m3/sek, pri čemer je le 468 izvirov z izdatnostjo
večjo kot 10 l/sek, katerih skupna izdatnost je 50 m3/sek.

Pri tem je posebnega pomena človekova interakcija z vodami.
Poleg že znane vloge, ki jo ima voda, naj omenimo tudi pomen
voda pri oblikovanju prvih civilizacij (t.i. civilizacije "plodnega
polmeseca"), ki jih brez dvoma lahko štejemo kot predhodnice
zahodne civilizacije. Pravila obnašanja, ki sta jih glede voda razvili
staroegipčanska in sumerska civilizacija, predstavljajo pričetke
prava voda.

Površina slovenskega morja meri 170 km2 , od tega je 20 %
obalnega morja, dolžina obale pa znaša 46 km.
2.1.2. Obstoječa raba voda v Sloveniji

Slovensko pravo voda vstopa v proces instrumentalizacije
"naravno ravnovesje ohranjujočega razvoja" s skromno popotnico.
V okviru političnega "eksperimenta" preteklih desetletij je bilo
namreč vprašanje voda deležno komaj zadovoljive normativne
obravnave. Zato se v slovenskem pravu voda niso razvili nekateri
pravni instituti, ki danes predstavljajo izhodišče ekologizacije prava
voda.
,

Za oskrbo s pitno vodo se porabljajo tako celinske kot podzemne6
vode, pri čemer je precejšnja poraba vode iz izvirov (nad 30 x 10
m3/leto). Enako velja tudi za industrijo, kjer je poraba iz izvirov nad
150 x 106 m3/leto. Večina vode za namakanje je iz akumulacij,
poraba je nad 4,5 x 106 m3/leto. Vsa hladilna voda je iz celinskih
voda, poraba je 0,25 x 106 m3/leto. Odvzem vode glede na vir in
količine iz celinskih ali podzemnih voda je razviden iz tabele 1 in 2.

Preobrazba slovenskega prava voda se tako nanaša na eni strani
na oblikovanje sodobnega kategorialnega aparata pravne
regulacije voda in hkrati tudi na njegovo "ekologizacijo".

28. marec 2000
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Tabela 1: Odvzem vode glede na vir (v mio. m3 na leto)
odvzem vode

1980

celinske vode (tudi izviri)
69569
160
podzemne vode
45
ostalo
69775
SKUPAJ
3
36,5
m / prebivalca / leto
Vir: Statistični urad R Slovenije

1985

1990

1993

1994

1995

71948
176
89
72213
36,5

68024
166
8

74165
153,2
13

73909
164,4
8

68198
34,0

69775
176,5
9
69961
35,0

74331
37.5

74081
-

Tabela 2: Poraba vode (mio. m3)
1980

1985

1990

1994

1995

Celinske vode
javna oskrba z vodo (z izvir
proizvodnja elektrike
predelovalna industrija
kmetijstvo

104,9
65942
104
0,2

123,5
66210
65
3,9

129,9
59461
77
2,9

119
65087
47
3,2

121,5
61242
50,1
4,5

Podzemne vode
javna oskrba z vodo
proizvodnja elektrike
predelovalna industrija
kmetijstvo

99
19
42
0

121
15
39
0

132
1
32
1

147
6
23
0,2

138
0,3
21
0,3

Vir: ECE / ffiDS

koncentracijo hranil bi obalno morje lahko uvrstili v mezo do
evtrofno stopnjo. Sanitarna kakovost obalnih voda se je v letih
1994 in 1995 poslabšala. Izboljšano je le stanje v Kopru in pri
Bernardinu, kjer so vode primerne za rekreativno in športno
plavanje.

2.1. 3. Onesnaženost voda
Kakovostni parametri vodotokov so se po letu 1989 postopno
izboljševali zaradi zmanjšanja industrijskih odplak, v 1995 pa se
je kakovost voda na posameznih vodotokih spet poslabšala,
predvsem glede vsebnosti težkih kovin in organskih spojin (npr.
vsebnost mineralnih olj je povečana na vseh zajemnih mestih).

Popolnih podatkov o kvaliteti vseh izvirov nimamo. Posebno
občutljivi so kraški izviri. Vsi, ki so bili predmet proučevanja, so bili
onesnaženi.

Kakovost Blejskega jezera se je v letu 1995 nekoliko izboljšala,
prav tako je izboljšana kakovost Cerkniškega jezera, še naprej
pa so ogrožena visokogorska jezera.

30% prebivalcev je priključenih na komunalne čistilne naprave.
64% odpadne vode se čisti biološko, za 31% pa se opravi le
stopnja predčiščenja. Glede na učinek čiščenja komunalne čistilne
naprave delujejo zadovoljivo, razen čiščenja fosforja in dušika.
Količine odpadne vode iz industrije in rudarstva so se od I980
zmanjšale za 60%, komaj polovica se jih čisti.

Odstotek vzorcev s preseženo mejno vrednostjo pesticidov v
podtalnici se je glede na 1992 in 1994 zmanjšal s 37% na 29%, in
za nitrate s 34% na 30%. Absolutna poraba mineralnih gnojil
dolgoročno kaže trend naraščanja, prav tako pa tudi poraba na
ha obdelovalnih površin. Poraba pesticidov je v rahlem trendu
upadanja. Trend onesnaženja podtalnic s težkimi kovinami in
iahkohlapnimi organskimi spojinami je v naraščanju.

Emisijski in imisijski monitoring je potreben dopolnitve, prav tako
je potrebno vzpostaviti spremljanje trendov količin podzemnih
voda.

Obalno morje je onesnaženo zaradi intenzivnih dejavnosti na
kopnem (obremenitev s strani prebivalstva je 100.000 PE, v
turistični sezoni 440.000 PE, strani industrije pa je ocenjeno na
14.000 PE). Čiščenje odpadnih voda ni zadostno. Glede na
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Zaradi zaščite vodotokov je bilo urejenih 2490 km nižinskih
vodotokov (9,65%), kot naravna dediščina je zaščitenih 800 km,
22600 km jih je ohranilo naravni izgled.
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2. 2. Ocena pravnega stanja

uskladitev s predpisi Evropske Unije na področju upravljanja z
vodami in mednarodnopravnih aktov, ki jih je R Slovenija že
ratificirala ali je njihova podpisnica.

Varstvo voda pred onesnaževanjem in varstvo vodnih količin,
varstvo pred poplavami, rabo in izkoriščanje voda ter druga
vprašanja gospodarjenja z vodami je do uveljavitve Zakona o
varstvu okolja in Zakona o gospodarskih javnih službah urejal
Zakon o vodah (Ur. I. SRS, št. 38/86 in Ur.l. RS, št. 15/91) in na
njegovi podlagi izdani predpisi ter tudi nekateri drugi zakonski
predpisi, na primer Zakon o določitvi zavarovanega območja za
reko Sočo s pritoki (Ur.l.SRS, št. 7/76, 8/76 in 29/86) in Zakon o
temeljih vodnega režima, pomembnega za dve ali več republik
oziroma avtonomnih pokrajin, in o meddržavnih vodah (Ur.l. SFRJ,
št. 2/74 in 24/76).

4. Primerjalnopravna ureditev voda
4.1. Splošno
Predlagatelj je pri pripravi zakona preučil tudi primerjalno pravno
ureditev voda. Pri tem se je oprl predvsem na nemško (kot primer
kontinentalnega pravnega sistema) in ameriško (kot primer
anglosaksonskega pravnega sistema) vodno pravo. Glede na
trende, ki potekajo v okviru prava okolja, pa je predlagatelj, ob
veljavni pravni ureditvi upravljanja z vodami v obeh državah,
proučil tudi osnutke nove pravne ureditve upravljanja z vodami (v
Nemčiji Umweltgesetzbuch; v ZDA pa Model Water Code), ki v
veliki meri predstavljajo vključevanje koncepta "okolje
ohranjujočega razvoja" v pravo voda.

Z uveljavitvijo Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93 in 1/96)
in Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS, št. 32/93) je bil
obstoječi Zakon o vodah v precejšnjem delu razveljavljen, tako
da veljajo le še določbe 2„ 3., 4., 7., 10., 29., 33., 34., 45. do 80. in
86. člena. Razveljavljene so bile predvsem določbe, ki so urejale
organiziranost, načrtovanje in sistem financiranja gospodarjenja
z vodami preko samoupravnih interesnih skupnosti.

Ne glede na različne pravne tradicije so temeljne kategorije
vodnega prava v obeh pravnih sistemih povsem primerljive.

Po drugi strani predstavlja sprejem ZVO mejnik v razvoju prava
varstva okolja v Sloveniji. Uvaja namreč načelo "okolje
ohranjujočega razvoja", skladno z določbami Deklaracije o okolju
in razvoju iz Rio de Janeira, katere podpisnica je tudi R Slovenija.
Kot "krovni zakon" predpostavlja nadaljnjo operacionalizacijo tega
načela in drugih rešitev v posameznih ("področnih") zakonih,
torej tudi v novem Zakonu o vodah.

Tako nemško kot ameriško vodno pravo poudarjata javnopravno
naravo vodnega prava. Država (oziroma druge osebe javnega
prava ter nosilci javnih pooblastil) je torej nosilec upravljanja
(gospodarjenja) z vodami.
Javnopravna narava vodnega prava se odraža v pravnem institutu
(vodnega) javnega dobra (v ameriškem pravu "public trust"); v
dejstvu, da na vodi (vodnem telesu) ni mogoče pridobiti lastninske
pravice; v sistemu načrtovanja upravljanja z vodami kot osrednjem
instrumentu države pri upravljanju (gospodarjenju) z vodami; v
sistemu dovoljenj za posege v vode (onesnaževanje, raba,
varstvo pred poplavami); v določitvi javnih služb na področju
upravljanja z vodami (varstvo voda pred onesnaževanjem in
varstvo vodnih količin; urejanje odtočnih razmer zaradi ohranjanja
in povečevanja vodnih količin in zaradi varstva pred škodljivim
delovanjem voda) in v drugih rešitvah.

Uskladitev pravnega instrumentarija, ki ga uvaja ZVO, z obstoječo
pravno ureditvijo voda, terja tudi obstoječa "dvojna" ureditev
nekaterih vprašanj v ZVO in obstoječem Zakonu o vodah, zaradi
katere prihaja do težav pri izvajanju zakonov v praksi. Eno takšnih
vprašanj je na primer vprašanje pravnih aktov, potrebnih za rabo
ali izkoriščanje voda. ZVO po eni strani uvaja koncesijo in
dovoljenje ministra, po obstoječem Zakonu o vodah pa je treba
za pridobitev pravice rabe voda pridobiti vodnogospodarsko
dovoljenje.
Ob usmeritvah ZVO terjajo spremembo obstoječe pravne ureditve
v okviru prava voda tudi določbe Evropskega sporazuma glede
prilagajanja slovenske zakonodaje zakonodaji Evropskih
skupnosti na področju upravljanja z vodami in konvencije, ki jih je
ratificirala R Slovenija.

Na splošno lahko ugotovimo, da je kljub različnim pravnim
tradicijam pristop k pravnem urejanju voda v obeh pravnih sistemih
v ključnih rešitvah primerljiv tako glede tradicionalnih vprašanj
vodnega prava (javno dobro, sistem dovoljevanja za posege v
vode) kot tudi glede pristopa k "ekologizaciji" vodnega prava.

Tudi uvedba sistema gospodarskih javnih služb terja ustrezno
ureditev sistema gospodarskih javnih služb, povezanih z vodami.
Pri tem je seveda ključnega pomena opredelitev, katere dejavnosti
so gospodarske javne službe na področju upravljanja z vodami.

4.2. Pravno urejanje voda v EU
Dosedanje pravo EU na področju voda je bilo omejeno na
"okoljevarstvena vprašanja", torej na določanje instrumentov
varstva pred onesnaževanjem (emisijske vrednosti, idr.). S tem v
zvezi so bile v okviru prava Evropskih skupnosti izdane direktive,
ki se nanašajo predvsem na varstvo voda pred onesnaževanjem
z določanjem mejnih emisijskih ali imisijskih vrednosti za
posamezne polutante oziroma posamezne vrste voda (pitne vode,
kopalne vode, ribolovne vode itd.). Predlog okvirne direktive za
politiko skupnosti na področju voda (Directive of the European
Parliament and of the Council establishing a framevvork for Community action in the field of water policy, october 1999), ki naj bi
bila sprejeta v letu 2000 pa predstavlja prvi korak v smeri
poenotenja tudi na širšem področju upravljanja z vodami. Predlog
omenjene direktive namreč uvaja nekatere nove pravne
instrumente, ki naj zagotovijo implementacijo koncepta "sustainable development" na področju voda. Gre predvsem za sistem
načrtovanja upravljanja z vodami (River Basin Water Management Plan), za celovito ureditev monitoringa voda (kot vhodne

3. Razlogi za izdajo zakona
Že iz ocene stanja je mogoče razbrati glavne razloge za sprejem
novega zakona o vodah. Poglavitni razlogi so torej zahteva po
prilagoditvi pravne ureditve gospodarjenja z vodami novim
usmeritvam na področju varstva okolja, prilagoditev pravne
ureditve gospodarjenja z vodami splošnim spremembam v
ekonomskem in pravnem sistemu ter prilagoditev zahtevam
Evropske Unije zaradi polnopravnega vključevanja.
Pri tem gre za izhodišča, ki so vsebovana v ustavi (skrb države
za zdravo življenjsko okolje; ohranjanje naravnega bogastva ter
za skladen civilizacijski in kulturni razvoj; ekološka funkcija lastnine;
posebno varstvo javnega dobra; določanje pogojev za opravljanje
gospodarskih in drugih dejavnosti); za izhodišča, ki jih vsebujeta
ZVO, ZGJS ter nekateri drugi predpisi ter za prilagoditev oziroma
28. marec 2000
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informacije za upravljanje z vodami) in za uvedbo "polne cene"
za obremenjevanje (onesnaževanje in rabo) voda (uvaja t.i. "full
recovery principle"). Predlog predvideva tudi inkorporacijo večjega
števila prej samostojnih direktiv (npr. Direktiva 75/440/EEC o
kvaliteti površinskih voda, namenjenih za pitje, Direktiva 80/68/
EEC o zaščiti podzemnih voda pred onesnaževanjem z nevarnimi
snovmi, Direktiva 78/695/EEC o kvaliteti celinskih voda zaradi
varstva rib, Direktiva 79/923/EEC o kvaliteti voda školjkarjev itd.).

podlago za nadaljnjo širitev in poglabljanje okoljske politike
Evropske unije. Že omenjenim zahtevam so bile dodane zahteve
po integraciji okoljske politike z politiko urejanja prostora; splošno
izhodišče okoljske politike v prihodnosti pa predstavlja peti akcijski
program EU "Tovvards Sustainability", sprejet leta 1993.
Prav področje voda je bilo eno prvih, ki je bilo v zadnjih letih
deležno širšega regulativnega pristopa. Zgoraj omenjeni predlog
okvirne direktive predstavlja prvi korak v smeri poenotenja tudi
na širšem področju upravljanja z vodami, saj poleg že uveljavljenih
vprašanj varstva voda pred onesnaževanjem uvaja nekatere
ključne pravne instrumente omejevanja rabe voda ter celovito
načrtovanje z vodami kot osrednji instrument aktivne politike
države.

Zakon o vodah bo izvedel prenos tistih zahtev iz "acquisa" na
področju voda, vključno z zahtevami iz predloga okvirne direktive,
ki jih je treba urediti z zakonom in sodijo v področje pravnega
urejanja voda. Ostale zahteve veljavnih direktiv in predloga okvirne
direktive so bodisi že prenesene s slovenski pravni red ali bodo
vanj prenešene z zakoni in podzakonskimi predpisi na področju
varstva okolja, deloma pa tudi na področju kakovosti pitne vode,
sladkovodnega in morskega ribištva itd..

5.2. Cilji
Predlagani zakon tako z vidika splošnih trendov v razvitih državah
kot tudi z vidika harmonizacije s pravom EU sledi opisanim ciljem
in načelom.

4.3. Mednarodno vodno pravo
Predmet mednarodnega vodnega prava, ki je vsebovano
predvsem v konvencijah, je v veliki večini varstvo morja pred
onesnaževanjem in pretiranim izkoriščanjem morskih organizmov.
Na področju varstva celinskih voda so multilateralni
mednarodnopravni akti še redkost, prevladujejo bilateralni ali
večstranski sporazumi med posameznimi državami glede ureditve
določenih vprašanj skupnih mejnih vodotokov. Tudi R Slovenija je
s svojimi sosedami sklenila vrsto dvostranskih sporazumov, ki
se nanašajo na urejanje skupnih vodotokov.

Temeljni cilj predlaganega zakona je pravna ureditev človekove
interakcije z vodami, z namenom zagotavljanja zadovoljevanja
človekovih (gospodarskih, socialnih in drugih) potreb po vodi,
izhajajoč iz omejitev, ki jih postavlja ohranjanje naravnega
ravnovesja.
Zakon torej izhaja iz koncepta "sustainable development", pri
čemer se umešča v splošni okvir Zakona o varstvu okolja. S tem
se nadaljuje s sprejemom Zakona o gozdovih (Ur.l. RS, 30/93)
začeti proces "ekologizacije" slovenskega prava narave.
Glede na to, da so vprašanja varstva voda pred onesnaževanjem
"pokrita" predvsem z ZVO oziroma iz njega izhajajočimi
podzakonskimi predpisi, je osrednja pozornost glede
obremenjevanja voda v predlaganem zakonu usmerjana na rabo
(izkoriščanje) voda. Z vidika ekologizacije pravne ureditve
upravljanja z vodami to pomeni, da je cilj pravne ureditve voda
zagotoviti vode in vodne (obvodne) ekosisteme ohranjujočo rabo
voda ("sustainable water use").

5. Načela in cilji zakona
5.1. Načela

/
Rešitve, ki jih vsebuje predlagani zakon temeljijo, na že uveljavljenih
načelih sodobnega vodnega prava ter na nekaterih novih, ki so
rezultat procesa ekologizacije prava - torej rezultat upoštevanja
načel varstva okolja v razvitem svetu.

Temeljno načelo predlagane zakonske ureditve izhaja iz potrebe
po zagotovitvi celovitosti upravljanja z vodami, ki naj zajema tako
varstvo voda (pred pretiranimi človekovimi posegi) kot tudi
človekovo poseganje v vode (z namenom varstva pred vodami
ali zaradi rabe oziroma izkoriščanja voda). Ključni instrument (in
temeljno načelo novega zakona) za zagotovitev celovitega
pristopa k upravljanju z vodami je načrtovanje upravljanja z vodami.

Proces inkorporacije ekološke zavesti v pravo, torej oblikovanje
ekocentrične normativne obligacije, se je v večini razvitih držav
pričel v drugi polovici tega stoletja. V splošnem lahko ugotovimo,
da razvoj prava narave poteka (predvsem po sprejemu Rio
deklaracije) vse bolj v smeri celovitega upravljanja z naravo, na
podlagi zgoraj opisanih izhodišč.
Tudi EU pri oblikovanju okoljske politike sledi opisanim izhodiščem.
Vprašanja varstva okolja so bila v Evropski skupnosti sprva
obravnavana v okviru vzpostavitve skupnega trga na podlagi
Rimskega sporazuma in so bila zato omejene predvsem na
vprašanja kakovosti proizvodov (nevarne kemikalije, motorna
vozila, detergenti). Kmalu pa je postalo jasno, da terjajo vprašanja
varstva okolja bolj kompleskno in bolj globalno obravnavo.
Precejšen premik v okoljski politiki Evropski skupnosti pomeni
sprejem amandmajev k Rimskemu sporazumu (leta 1987), ki so
opredelili temeljne cilje EU na področju varstva okolja precej širše.

6. Poglavitne rešitve zakona
Predlagani zakon prenaša vse pristojnosti, povezane z
usklajevanjem zadovoljevanja človekovih potreb po vodi ter
varstva voda in vodnih (obvodnih) ekosistemov, torej pristojnosti,
povezane z upravljanjem z vodami, na državo.
Upravljanje z vodami pri tem obsega varstvo voda, urejanje
odtočnih razmer zaradi ohranjanja in povečevanja vodnih količin
in varstva pred škodljivim delovanjem voda ter rabo voda.

Ključni cilji EU na področju varstva okolja na podlagi omenjenih
amandmajev so predvsem: ohranjanje, varstvo in izboljšanje
kakovosti okolja; zagotavljanje spoštljive in razumne rabe naravnih
virov ter inkorporacija okoljske politike EU v politiko EU na drugih
področjih (npr. kmetijstvo, transport, energetika itd.).

Zakon je razdeljen na šest delov.
V prvem delu (temeljne določbe) zakon ureja temeljni pravni
"kategorialni aparat" (temeljne pravne kategorije) pravne ureditve
voda.

Sprejem Maastrichtske pogodbe, s katero je bila ustanovljena
Evropska unija (Treaty on European Union) leta 1992, pomeni
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Drugi del zakona zajema osrednje vprašanje pravne ureditve
voda - to je vprašanje upravljanja z vodami. V tem delu zakon
naprej ureja sistem programiranja in načrtovanja (upravljanja) z
vodami, za tem pa posamezne sklope upravljanja in sicer varstvo
kakovosti voda in vodnih količin, urejanje odtočnih razmer
(ohranjanje in povečevanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim
delovanjem voda in vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč),
rabo voda ter druga vprašanja upravljanja z vodami (posegi v
prostor, s katerimi se lahko vpliva na vodni režim; vodna knjiga'in
vodni kataster).

6.1.3. Naravno in grajeno vodno javno dobro
6.1.3.1. Izhodišča
a) Razvojno gledano je bil nastanek pravnega' režima vodnega
javnega dobra odraz vse večje konfliktnosti različnih interesov
na vodah v obdobju vzpona "industrije". Rezultat državne
intervencije je "oživitev" in razširitev rimskopravne konstrukcije
narave kot res communis omnium, ki je v splošni rabi vsakogar usus communis in oblikovanjem pravnega instituta javnega dobra,
s katerim je bila zagotovljena splošna uporabnost oziroma
dostopnost voda vsakomur.

V tretjem delu zakona je urejena organizacija upravljanja z vodami;
v četrtem nadzor nad vodami, v petem delu so kazenske določbe
in v šestem delu sklop prehodnih in končnih določb.

Pravni režim javnega dobra zagotavlja vsakomur pravico
uporabljati vode za plovbo, kopanje in pitje. Predstavlja torej
omejitev lastninske svobode lastnika vodnega zemljišča (razen
v francoskem pravu, kjer je režim javnega dobra neločljivo
povezan z javno - običajno državno - lastnino vodnih zemljišč) ali
imetnika pravice do rabe voda (ki jo večina pravnih redov šteje
za premoženjsko pravico - "property righ(').

6.1. Temeljne pravne kategorije
6.1.1. Delitev voda in pravni status voda
Predlagani zakon vode deli na površinske (le-te zajemajo tekoče
in stoječe celinske vode in morje) in podzemne vode, pri čemer
vodo (vodno telo) izvzema iz lastninskega kategorialnega aparata,
saj določa, da je voda pod posebnim varstvom države, v prehodnih
določbah pa razveljavlja določbo Zakona o varstvu okolja, ki je
prejšnjo družbeno lastnino na vodah pretvoril v lastnino države.
Za takšno rešitev se je predlagatelj odločil zaradi uskladitve s
primerjalnopravno ureditvijo. Podržavljanje vode, ki ga je uvedel
ZVO, je namreč treba razumeti kot (prehodni) instrument
lastninjenja družbene lastnine. Zakon o vodah je namreč določal,
da so naravni vodotoki, jezera, izviri, obalno morje, javni vodnjaki
in vodna zemljišča dobrine v splošni rabi in družbena lastnina.
Skladno s procesom lastninjenja družbena lastnine je ZVO vodo
kot naravni vir prevedel v lastnino države. Podrobnejše
proučevanje prava voda v evropskih državah in ZDA pa je
pokazalo, da v teh državah v zvezi z vodo ni mogoče govoriti o
lastnini nad vodo v pravem pomenu besede, bodisi zasebnopravni
bodisi javnopravni lastnini. Lastnina obstoji le nad vodnimi zemljišči,
pri čemer iz tega dejstva le v državah z anglosaksonskim pravnim
redom izhajajo tudi nekatera druga lastninska upravičenja (pravica
do plovbe, pravica do ribolova itd.), ki pa so v zadnjem času v
vedno večji meri regulirana s strani države. O tem več v
nadaljevanju.

Režim javnega dobra oziroma splošna dostopnost oziroma
uporabnost je (bila) dolgo povezana s plovnostjo (navigability)
voda, preostale vode so (bile) izvzete.

6.1.2. Vodna in priobalna zemljišča

Tudi Zakon o izkoriščanju vodnih sil iz leta 1931 (Službeni list
Kraljevine Jugoslavije) opredeljuje kot javno dobro (par. 75) plovne
in splavne reke s svojimi rokavi in njih obrežja. V veljavnem zakonu
je javno dobro "skrito" pod kategorijo "dobrin v splošni rabi".
Obstoječi zakon v 2. členu kot dobrine v splošni rabi opredeljuje
naravne vodotoke, naravna jezera, naravne izvire, obalno morje,
javne vodnjake in vodna zemljišča.

Institut vodnega javnega dobra je torej ena temeljnih kategorij
sodobnega vodnega prava. V okviru preobrazbe slovenskega
prava je bilo torej treba v slovensko pravo voda ponovno vključiti
institut vodnega javnega dobra. Gre za "revitalizacijo" tega instituta
v slovenskem pravu. Zakonik in Ukaznik za Avstrijansko-llirsko
Primorje iz leta 1870,41. Postava od 28. avgusta 1870, zastran
rabe, napeljevanja in odvračanja vod, ki jo jer izdal cesar Franc
Jožef, je namreč že opredeljevala vodno javno dobro. Par. 2
določa, da so javno dobro "reke od tistega kraja dalje, kjer se
začenjajo rabiti za vožnjo z ladijami ali zvezanimi plavicami, s
postranskimi vodotoči vred." Deželni zakonik za Vojvodstvo
Kranjsko iz leta 1872, 16. Postava od 15. maja 1872, zastran
rabe, napeljevanja in odvračanja voda, pa v par. 1 določa režim
vodnega javnega dobra: "Vsakteremu je pripuščena na javnih
vodah navadna, brez posebnih priprav mogoča, enako rabo druzih
ne izklepajoča raba vode za kopanje, pranje, napajanje, plavljenje
in zajemanje, potem za pridobivanje rastlin, blata, prsti, peska,
proda, kamenja in ledu, na krajih za to rabo ne prepovedanih,
kolikor se s tem tek vode in bregovi ne poškodujejo, tuja pravica
ne žali, in se nikomur škoda ne dela, vendar pa se morajo policijski
predpisi spolnovati."

Temeljna "naravna" kategorija zakona je vodno zemljišče, ki je
opredeljeno kot zemljišče, na katerem je voda trajno ali začasno
prisotna. Vodno zemljišče predstavlja, skupaj z vodo kot vodnim
telesom, "substrat" naravnega vodnega javnega dobra kot
temeljne pravne kategorije vodnega prava. Vzpostavitev
posebnega (javno) pravnega režima javnega dobra terja natančno
določitev (meja) nepremičnine, na kateri ta režim velja. V tej funkciji
je treba razumeti nujnost določitve (meja) vodnih zemljišč.

b) V zadnjem času dobiva institut vodnega javnega dobra vse bolj
"ekološko" vsebino. Ne gre več zgolj za zagotavljanje splošne
uporabnosti oziroma dostopnosti, temveč predvsem za
zagotavljanje naravnega ravnovesja voda. Institut vodnega
javnega dobra postaja torej pravni instrument omejevanja naravno
ravnovesje voda (vodnih in obvodnih ekosistemov) rušeče ali
ogrožajoče uporabe voda.

Pomembna je tudi opredelitev priobalnega zemljišča, ki ga zakon
opredeljuje kot zemljišče, ki v določeni razdalji (pet oziroma
petnajst metrov) neposredno meji na vodno zemljišče. Priobalno
zemljišče je pomembno tako z vidika splošne rabe voda in
vodnega javnega dobra kot tudi z vidika različnih dejavnosti,
povezanih z upravljanjem z vodami.
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Gre za proces preobrazbe pravnega instituta vodnega javnega
dobra, ki se je pričel v ZDA.

11

poročevalec, št. 21

Ameriško vodno pravo se je namreč že ob začetkih ekologizacije
prava soočilo s vprašanjem, kako zagotoviti upoštevanje
interesov "narave" (okolja). V okviru ameriškega vodnega prava
je namreč za pridobitev vodne pravice dolgo zadoščalo (v državah
vzhodnega dela ZDA) lastništvo pribrežnega zemljišča (torej
zemljišča, ki meji na vodno zemljišče) (gre ta t.i. "riparian rights"
doktrino) ali (v državah zahodnega dela ZDA) dejansko
izvrševanje (prisvojitev) rabe voda (gre za t.i. "prior appropriation" doktrino). Šele v zadnjih desetletjih se vse bolj uveljavlja (v
kontinentalnem pravu ves čas prisoten) "sistem dovoljenj" (t.i.
"permit system"). Ne glede na nekatere razlike je podlaga za
pridobitev vodne pravice v kontinentalnem vodnem pravu sistem
dovoljenj (permit system).

naravno javno dobro lahko uporablja le tako, da s tem nista
ogrožena njegova substanca in izključena njegova naravna vloga
(2. odstavek 16. člena ZVO).
Nemški Umweltgesetzbuch (UGB) sicer ni tako ekspliciten,
čeprav je opredelitev splošne rabe (Gemeingebrauch) kot
"okoljske" rabe (Umvveltnutzung) precej blizu omenjenemu
konceptu ekologizirane "public trust" doktrine v ameriškem pravu.
Takšen pristop k naravi (vodam) je treba razumeti skladno z
izhodišči ekocentrične pravne in politične filozofije. Država na eni
strani zagotavlja uporabo narave (voda), po drugi strani pa je tudi
skrbnik "pravic" drugih biotskih skupnosti, s tem ko tudi preko
ekologiziranega instituta javnega dobra zagotavlja ohranjanje
naravnega ravnovesja. Država torej upravlja z biotskimi
skupnostmi, vključno s človeško, v korist človeka ("in trust of the
people"), pa tudi v korist narave - drugih biotskih skupnosti ("in
trust of the Nature").

Sistem dovoljevanja (permit system), ki gaje razvilo kontinentalno
pravo, je po drugi strani omogočal relativno enostavno
inkorporacijo "interesov narave". Država je pač dovolila zaprošeno
uporabo voda le, če ni ogrožala režima voda - okolja (naravnega
ravnovesja voda).
V iskanju rešitve je ameriško pravo najprej razvilo različne
ekološke standarde uporabe voda (na primer "reasonable use").
Kmalu pa se je pokazalo, da to za ohranjanje naravnega ravnovesja
ne zadošča. Prišlo je do pričetka ekologizacije instituta "public
trust", pri čemer je odločilno vlogo odigral Supreme Court. Prelomen
je primer National Audobon Society v. Department of Water and
Power of the City of Los Angele s (Mono Lake Čase), v katerem je
sodišče, opirajoč se pri tem na ekologiziran koncept "public trust",
ki ga razvil prof J. Sax, presodilo, da "public trust" ne "pokriva"
samo splošne rabe (pitje, kopanje, plovba), temveč tudi obveznost
države, da varuje naravno ravnovesje voda. Imetnik vodne pravice
torej ni omejen samo s splošno rabo, temveč tudi z "interesi
narave".

6.1.3.2. Predlagane rešitve
Predlagatelj je glede na zgoraj navedeno v novi slovenski pravni
ureditvi voda izhajal iz ekologiziranega koncepta javnega dobra,
ki ga uvaja že ZVO. Takšen pristop pa terja, da se kot naravno
vodno javno dobro opredelijo, poleg vode kot vodnega telesa,
vsa vodna zemljišča (celinskih voda in morja), ne glede na kriterij
plovnosti in tudi ne glede na lastninsko stanje vodnih zemljišč. Kot
vodno javno dobro so torej v predlaganem zakonu opredeljena
vsa vodna zemljišča celinskih voda (vodotoki in jezera) in morja,
pri čemer so naravne celinske vode (naravni vodotoki, jezera)
oziroma njihova vodna zemljišča naravno vodno javno dobro,
medtem ko so celinske vode (vodotoki, jezera), ki so zgrajeni
zaradi prestavitve, regulacije ali zajezitve naravnega vodotoka
oziroma njihova vodna zemljišča, grajeno vodno javno dobro. Pri
tretji kategoriji voda, podzemnih vodah, je, glede na njihovo
pojavnost (nahajajo se pod površino), kot vodno javno dobro
opredeljena le voda.

Gre za pristop, ki ga v okviru kontinentalnega prava poznamo
kot "ekološko" funkcijo lastnine, pri čemer prav ekologiziran
koncept javnega dobra predstavlja njeno konkretizacijo. Pri tem
gre za omejitve, ki jim mora trpeti imetnik vodne pravice kot
premoženjske pravice, torej kot lastnine v širšerp smislu.
Inkorporacija "ekološkega razloga" v pravno regulacijo uporabe
voda pa terja tudi ekološke omejitve "klasične" lastnine,.torej
lastninske pravice. Tako morata na primer lastnik pribrežnega in
vodovarstvenega zemljišča trpeti omejitve zaradi ekoloških
razlogov. Prvi mora dopustiti izvajalcem javnih služb prehod čez
svoja zemljišča, drugi pa je omejen v izvajanju dejavnosti (na
primer prepovedi ali omejitve gnojenja).

Razlika med naravnim in grajenim vodnim javnim dobrom je v
njegovem nastanku. Naravno vodno javno dobro nastane po
naravni poti (ko zemljišče prekrije voda), grajeno vodno javno
dobro pa po zaključenem posegu v prostor (po zgraditvi objekta)
s posebno upravno odločbo, s katero se namenijo temu (javnemu)
namenu (odločba o namenitvi). Pri tem zakon v prehodnih določbah
določa, da postanejo obstoječa vodna zemljišča in obstoječi objekti,
namenjeni splošni rabi, vodno javno dobro z uveljavitvijo zakona
(ex lege).

Imetnik vodne pravice je torej dolžan trpeti ne le splošno rabo,
temveč mora upoštevati tudi "interese voda", kar pomeni, da
mora pri izvajanju svoje vodne pravice upoštevati omejitve, ki mu
jih narekuje država, upoštevajoč pri tem ohranjanje naravnega
ravnovesja.

Pravni režim (ekologiziranega) vodnega javnega dobra bi torej
moral "pokrivati" na eni strani splošno rabo oziroma dostopnost,
na drugi strani pa tudi ohranjanje naravnega ravnovesja voda
(vodnih in obvodnih ekosistemov). Splošna raba vodnega javnega
dobra bi, skladno s primerjalno ureditvijo (primerjaj par. 23.
VVasserhaushaltsgestetz (WHG) in par. 26 VVassergesetz Baden
VVuertenberg (WG B-W), zajemala uporabo voda za pitje,
napajanje živine, za zalivanje vrtov, za kopanje in za druge osebne
potrebe, ob pogoju nevplivanja na enake pravice drugih. Seveda
velja tudi za splošno rabo splošno pravilo, torej uokviritev v meje
naravnega ravnovesja, kar pomeni, da je mogoče splošno rabo
(z zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanim predpisom) omejiti,
če to zahteva (javni) interes ohranjanja naravnega ravnovesja
voda.

c) Novejši pozitivnopravni pristopi k pravni regulaciji voda izhajajo
iz klasične opredelitve javnega dobra, nekateri pa v koncept
javnega dobra že uvajajo tudi "ekološki razlog". Ključnega pomena
pri tem je opredelitev javnega dobra kot pravnega instrumenta
omejevanja uporabe voda, kar ga "uvršča" v kategorijo
instrumentov normativne intervencije države.
Tako ameriški Model Water Code (gre za najnovejši "vzorčni
zakon o vodah" za države s "riparian rights" sistemom, uvaja
ekologiziran koncept javnega dobra ("public trust") kot temeljni
pravni instrument implementacije koncepta "sustainable development" ("sustainable vvater use") v vodno pravo.

Ob omenjenem je bistvena značilnost pravnega režima naravnega
in grajenega vodnega javnega dobra v tem, da je namenjeno
splošni rabi (brez vodnih dovoljenj ali koncesij) in da je posebna
raba in izkoriščanje vodnega javnega dobra mogoča samo na

Ureditev naravnega javnega dobra v slovenskem ZVO je eden
redkih primerov kontinentalnopravne inkorporacije
ekologiziranega koncepta javnega dobra. Določa namreč, da se
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podlagi vodnih dovoljenj ali koncesij ter ob izpolnitvi drugih pogojev,
ki jih določajo ta zakon in drugi predpisi.

- objekte in naprave, namenjene izvajanju javnih služb po tem
zakonu (vodna infrastruktura),
- objekte in naprave, namenjene posebni rabi ali izkoriščanju
voda,

Kot je bilo že omenjeno lastninsko stanje vodnih zemljišč ne vpliva
na režim vodnega javnega dobra. Vodna zemljišča v lastnini oseb
zasebnega prava z uveljavitvijo predlaganega zakona ohranijo
obstoječi lastninski status, pri čemer predlagatelj ocenjuje, da gre
pri določitvi teh zemljišč za javno dobro za primer (ekološke)
omejitve lastninske pravice, skladno z določbami 67. člena Ustave.
Država seveda lahko takšna vodna zemljišča odkupi ali predlaga
razlastitev, če je to potrebno zaradi javnega interesa (splošna
raba - izvajanje javnih služb).

V kategorijo javnih stvari sodijo stvari, namenjene opravljanju
javnih služb na področju urejanja odtočnih razmer, torej vodna
infrastruktura. Zato je posebnega pomena ureditev pravnega
režima vodne infrastrukture.
Določitev pravnega režima objektov in naprav, namenjenih
opravljanju javnih služb na področju pristaniških in luških dejavnosti
je prepuščena posebnemu zakonu (Pomorski zakonik ali Zakon
o lukah in pristaniščih).

Za obstoječa vodna zemljišča v družbeni lasti pa predlagani zakon
ureja lastninjenje in sicer njihovo "podržavljenje".

6.1.5. Omejitve lastninske pravice na vodnih, priobalnih
in drugih zemljiščih

6.1.4. Vodni objekti in naprave
a) Ena ključnih pravnih kategorij nove pravne ureditve upravljanja
z vodami so torej javne stvari oziroma stvari pod javnopravnim
režimom. Gre za stvari, za katere ne velja splošni, civilnopravni
(zasebnopravni) režim, temveč se na njih, glede na njihov javni
namen, (predvsem glede njihove rabe oziroma uporabe) oblikuje
poseben javnopravni režim.

Zaradi zagotovitve splošne rabe vodnega ali morskega javnega
dobra ter zaradi opravljanja javnih služb so potrebne omejitve
lastninske pravice na različnih kategorijah zemljišč (vodna in
priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in na ogroženih
območjih). Gre npr. za dopustitev prehoda zaradi zagotovitve
splošne rabe ali zaradi izvajanja javnih služb. Pri tovrstnih
omejitvah lastninske pravice gre za socialno oziroma ekološko
funkcijo lastnine (67. člen Ustave) in so zato lastniki dolžni te
omejitve trpeti brez odškodnine.

Glede na javni namen se javne stvari delijo na javno dobro in na
infrastrukturne objekte in naprave.
Javni namen stvari, ki sodijo v okvir javnega dobra, je njihova
splošna raba oziroma splošna dostopnost javnosti k takšnim
stvarem (pod enakimi pogoji). Vodotoki, jezera, morje, in njihova
vodna zemljišča so deli narave, do katerih mora imeti vsak
zagotovljen prost dostop. Glede na pomen podzemnih voda za
pitje pa se tudi te vode štejejo za vodno javno dobro. Vsaka raba,
ki presega okvire splošne rabe, pa mora biti predmet presoje s
strani izvršilno-upravne veje oblasti. Oblikovanje pravnega režima
javnega dobra pa sledi še enemu javnemu namenu, namreč
varstvu voda. Pri tem naj omenimo, da se takšen koncept bolj
približuje konceptu "public trust", razvitemu v ameriškem pravu
kot klasičnemu kontinentalnemu konceptu javnega dobra ("domain public").

Ob upoštevanju načela sorazmernosti pa predlagani zakon
lastnikom priobalnih zemljišč daje pravico do odškodnine oziroma
pravico zahtevati odkup ali zamenjavo takšnega zemljišča, če je
zaradi omejitev, povezanih z opravljanjem javnih služb uporaba
tega zemljišča trajno onemogočena ali bistveno otežena.
Po drugi strani so v istem poglavju določene situacije, ko je zaradi
javnega interesa treba izpeljati postopek razlastitve. Gre na primer
za odvzeme in omejitve lastninske pravice na zemljiščih, ko je
zaradi nemožnosti drugačne rešitve (npr. odkupa, menjave, idr.),
kot skrajna rešitev predvidena razlastitev.

6.2. Upravljanje z vodami

Po drugi strani pa je javni namen intrastrukturnih objektov in naprav
drugačen. To so stvari, ki so nujno potrebne za opravljanje javnih
služb. Na področju upravljanja z vodami gre predvsem za objekte,
potrebne za opravljanje javnih služb na področju urejanja odtočnih
razmer. Njihov javni namen se torej bistveno razlikuje od javnega
namena javnega dobra, pogosta sta celo izključujoča (npr. na
posameznih akumulacijah, kot objektih, ki so namenjeni opravljanju
javne službe varstva pred poplavami, je splošna dostopnost
izključena oziroma prepovedana).

6.2.1. Koncept celovitosti
Koncept celovitega pristopa k naravi terja tudi preobrazbo
dosedanjega pristopa gospodarjenja z vodami. Spoznanje o
povezanosti vseh človekovih interakcij z vodami oziroma vodnimi
ekosistemi terja oblikovanje celovitega sistema upravljanja z
vodami, ki bo omogočal zadovoljevanje človekovih potreb po
vodi in hkrati zagotavljal ohranjanje naravnega ravnovesja voda.

b) Posebna raba in izkoriščanje voda, kakor tudi urejanje odtočnih
razmer (ohranjanje in povečevanje vodnih količin ter varstvo pred
škodljivim delovanjem voda), je v večini primerov povezano z
izgradnjo objektov, postavitvijo naprav ali z drugimi posegi v
prostor. Glede na pomembnost takšnih objektov z vidika
upravljanja z vodami ter glede na njihovo različno namembnost je
posebno poglavje nove pravne ureditve upravljanja z vodami
namenjeno opredelitvi vodnih objektov in naprav ' ter ureditvi
njihovega pravnega režima. - Glede na njihovo namembnost se
delijo na:

Gre za premik iz dosedanjega sistema gospodarjenja z vodami
("VVater Development", "Wasserwirtschaft'), ki se ukvarja zgolj s
vprašanji posegov v vode zaradi varstva pred škodljivim
delovanjem voda (poplave) in vprašanji zagotavljanja voda za
uporabo v javnem interesu (pitna voda, energija, namakanje, idr.)
v celovit sistem upravljanja z vodami ("Integrated VVater Policy" "Integrated VVater Management"), ki zajema na eni strani varstvo
voda oziroma ohranjanje naravnega ravnovesja voda in na drugi
strani urejanje odtočnih razmer zaradi ohranjanja in povečevanja
vodnih količin za različne oblike rabe voda in zaradi varstva pred
škodljivim delovanjem voda. Gre torej za holistično obravnavo
voda.

' Gre za obstoječe vodnogospodarske objekte v splošni oziroma v posebni
rabi.
28. marec 2000
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6.2.2. Celovito načrtovanje

usmerjeni tako v omejevanje onesnaževanja voda kot tudi v
omejevanje uporabe voda.

a) Novejše pozitivno pravo voda pri oblikovanju sistema celovitega
upravljanja z vodami v večjem delu sledi omenjenim teoretičnim
izhodiščem. Ključni pVavni instrument pri tem je sistem celovitega
načrtovanja z vodami. Pri tem se celovitost nanaša na vse pojavne
oblike voda, torej na vse površinske in podzemne vode.

V drugem, "uporabniškem" delu, se načrtovanje upravljanja z
vodami nanaša na načrtovanje posegov, potrebnih zaradi
ohranjanja in povečevanja vodnih količin in zaradi varstva pred
škodljivim delovanjem voda (poplave, erozija, idr.) ter določanje
pogojev drugih oblik uporabe.

Po drugi strani pa se celovitost nanaša tudi na celovito načrtovanje
varstva voda in posegov vanje.

Temeljna teritorialna enota upravljanja z vodami so vodna območja,
pri čemer je ohranjena obstoječa teritorialna razdelitev po vodnih
območjih.

Drugače kot v dosedanjem pravu voda, ko so bili objekt
načrtovanja zgolj posegi v vode (zaradi varstva pred poplavami
in zaradi zagotavljanja uporabe voda v javnem interesu - torej za
oskrbo s pitno vodo, energijo, namakanje, idr.), je namreč objekt
celovitega načrtovanja tudi "interes narave." Načrtovanje torej
zajema tudi ohranjanje naravnega ravnovesja voda (vodnih in
obvodnih ekosistemov).

Načrtovanje upravljanja z vodami izhaja iz povodja ("river basin"), zato so osrednji pravni instrument upravljanja z vodami
(poleg državnega programa upravljanja z vodami) načrti
upravljanja povodij. Ta načrt bo pravni akt, v katerem bo določena
celovita politika upravljanja z vodami.

Ameriški Model VVater Code uvaja sistem celovitega načrtovanja
voda ("Comprehensive VVater Allocation Plan"), ki zajema obe
dimenziji, ekološko in uporabniško.

Zakon pa predvideva tudi možnost priprave podrobnejših načrtov
upravljanja, ki bodo urejali podpovodja, njihove dele ali posamezna
vprašanja upravljanja z vodami v povodju.

Kot ključni instrument celovitega upravljanja z vodami uvaja celovit
hačrt upravljanja z vodami tudi predlog okvirne direktive. Določa
ekološko in gospodarsko vsebino načrta (River Basin Management Plan). Ekološko vsebino predstavlja poseben načrt ukrepov,
namenjenih ohranjanju naravnega ravnovesja voda, ki je sestavni
del celovitega načrta upravljanja. Gre za sklop ukrepov, ki se
nanašajo predvsem na omejevanje onesnaževanja in zajemajo
tako neposredno poseganje v materialni svet (okrepljeni monitoring voda) kot tudi ukrepe, ki zajemajo regulativno dejavnost
uprave, na primer: povišanje emisijskih ali imisijskih standardov).
Gospodarsko vsebino pa predstavlja načrti gospodarjenja za
posamezne posege v vode.

Zakon uvaja sodelovanje javnosti in lokalnih skupnosti, na katere
območju se nahajajo površinske in podzemne vode, v okviru
postopka sprejema načrta upravljanja porečij.
Glede na povezanost upravljanja z vodami s posegi v prostor, je
zelo pomembna ustrezna povezanost načrtovanja upravljanja z
vodami s prostorskim planiranjem in načrtovanjem. Glede na
opisana izhodišča nove pravne ureditve voda (sustainable development) zakon določa razmerje "vodnega načrtovanja"
(njegovega "ekološkega" dela) do prostorskega planiranja in
načrtovanja posegov v prostor.

Nov sistem načrtovanja na področju voda je v omenjenih
normativnih projektih tcrej zasnovan tako, da je treba načrtovanje
gospodarjenja z vodami (načrtovanje posegov v vode zaradi
varstva pred poplavami; načrtovanje uporabe voda v javnem
interesu ter določanje pogojev drugih oblik rabe - torej uporabe v
zasebnem interesu) prilagoditi mejam naravnega ravnovesja voda.

6.2.3. Varstvo voda
Varstvo voda je prvi sklop oziroma prvi element (celovitega)
upravljanja z vodami. Poleg že v ZVO uveljavljenega principa
"prepovedi in omejitev", ki se nanašajo na varstvo voda pred
onesnaževanjem, zakon predvideva tudi druge instrumente
varstva voda pred onesnaževanjem (gre za določitev javnih služb,
razvrstitev voda in določitev ter ureditev posebnih območij varstva
- varstvenih območij), zakon pa uvaja tudi prepovedi in omejitve,
ki se nanašajo na omejevanje rabe voda.

Celovitost upravljanja z vodami je tudi izhodišče novejšega
francoskega (iz leta 1992) in španskega normativnega pristopa
(iz leta 1985).
b) Tudi predlagani zakon izhaja iz koncepta celovitosti načrtovanja
upravljanja z vodami. Načrtovanje voda se nanaša tako na
ohranjanje naravnega ravnovesja voda kot na načrtovanje
poseganja v vode zaradi ohranjanja in povečevanja vodnih količin
in zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda (poplave,
erozija, idr ), pri čemer pa mora biti usklajeno s stopnjo varovanja
okolja na podlagi ZVO (53. člen ZVO). Stopnja varovanja okolja
predstavlja "zametek" novega sistema izhodiščnega (temeljnega)
okoljskega načrtovanja, ki ga precej bolj dodelano uvaja UGB.
UGB uvaja koncept "temeljnega okoljskega planiranja"
(Umvveltgrundlagenplanung), skladno z najnovejšimi trendi v
razvoju ekološkega prava. Bistvo tega koncepta je v izhodiščnosti
planiranja varstva okolja (ohranjanja naravnega ravnovesja) v
razmerju do drugih sistemov planiranja (predvsem seveda v
razmerju do prostorskega planiranja - torej planiranja posegov v
okolje oziroma rabe zemljišč).

a) Glede na to, da je vprašanje onesnaževanja voda urejeno
predvsem z Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi (predvsem na podlagi 27. člena ZVO
- mejne vrednosti emisij, snovi in energije v vode), predlagani
zakon v delu, ki se nanaša na varstvo voda, ureja le nekatera
specifična vprašanja onesnaževanja voda ter v celoti vprašanja
omejevanja rabe voda.
V zvezi z omejevanjem rabe voda zakon uvaja t.i. "standarde"
uporabe voda. Le-ti predstavljajo, skupaj z že uveljavljenimi
standardi onesnaževanja voda (imisijske in emisijske mejne
vrednosti) zaokrožen sistem pravil, ki so namenjena uokvirjanju
človekove interakcije z vodami v meje naravnega ravnovesja.
Oblikovanje standardov uporabnostne interakcije z naravo
predstavlja neposreden poseg v ne-omejenost uporabe, torej v
dosedanjo izkoriščevalsko (destruktivno) etiko pri uporabi voda.

Načrtovanje upravljanja z vodami se nanaša najprej na določitev
meje naravnega ravnovesja voda in s tem okvir možnega
obremenjevanja voda. V tem "ekološkem" delu se načrtovanje
upravljanja z vodami nanaša tudi na ukrepe, potrebne za
ohranjanje naravnega ravnovesja voda in ukrepe, potrebne za
njegovo ponovno vzpostavljanje. Gre torej za ukrepe, ki so
poročevalec, št. 21
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Nasploh bi lahko rekli, da nastaja nova etika uporabe. Izkoriščanje
se umika "naravno ravnovesje ohranjujoči" uporabi voda. Takšne
so tudi določbe kalifornijskega zakona o vodah (California Water
Code), predvsem pa določbe Model Water Code.

6.2.4. Urejanje odtočnih razmer
a) Gre za klasično področje vodnega prava (pri nas znano kot
vodno gospodarstvo), ki je prav tako "objekt" ekologizacije.
Čeprav gre za dejavnosti, ki so v javnem interesu (gre torej za
javne službe), tudi za izvajanje teh dejavnosti, predvsem seveda
za izvedbo posegov v vode in v zemljišča, ki so nujni zaradi
ohranjanja in povečevanja vodnih količin in varstva pred škodljivim
delovanjem voda, velja prilagoditev okvirom naravnega
ravnovesja.

Novejše pozitivno pravo voda uvaja nekatere nove standarde
omejevanja uporabe voda. Tako Model Code uvaja ekologiziran
standard "razumne rabe" (kriterij "razumnosti" je tudi ohranjanje
naravnega ravnovesja voda - vodnih in obvodnih ekosistemov)
ter standard "varnega odvzema" (safe yield) voda (vodnega
telesa), pri čemer je kot kriterij "varnosti" prav tako ohranjanje
naravnega ravnovesja voda - vodnih in obvodnih ekosistemov.

Takšna umestitev tovrstnih človekovih interakcij z vodami je
predvsem predmet ustreznega sistema načrtovanja. Seveda je
razumljivo, da morajo izvajalci javnih služb tudi pri izvajanju drugih
dejavnosti, povezanih z urejanjem odtočnih razmer (torej tistih, ki
ne zajemajo gradnje oziroma drugačnih posegov v zemljišča),
ravnati skrbno in pazljivo.

Model Code uvaja tudi standard"minimalnega ekološkega pretoka"
("Minimum Flows and Levels"), ki je z vidika ohranjanja naravnega
ravnovesja še sprejemljiv.
Tudi UGB določa obveznost varčne in spoštljive uporabe narave,
posebej za vode določa tudi obveznost ohranjanja naravnega
ravnovesja voda pri vseh posegih vanje.

b) Zakon v tem delu ureja tri sklope vprašanj in sicer dejavnosti,
povezane z ohranjanjem in povečevanjem vodnih količin, ukrepe
in dejavnosti, povezane z varstvom pred škodljivim delovanjem
voda in dejavnosti vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč.

še bolj ekspliciten je ZVO, ki poleg že omenjenih omejitev uporabe,
ki izhajajo iz pravnega režima ekološkega javnega dobra, določa
še dodatne omejitve uporabe naravnih virov (v primeru voda je to
vodno telo).3

c) Ker je ohranjanje in povečevanje vodnih količin in vzdrževanje
vodnih in priobalnih zemljišč povezano predvsem s poseganjem
v materialni svet (v javnem interesu), zakon v tem delu opredeljuje
dejavnosti, ki se izvajajo kot obvezne državne gospodarske javne
službe.

Omenjene omejitve uporabe voda so torej v funkciji ohranjanja
naravnega ravnovesja voda - vodnih in obvodnih ekosistemov,
torej tudi v funkciji ohranjanja biološke raznovrstnosti.

d) V okviru varstva pred škodljivim delovanjem voda (poplave,
hudourniki, erozija, plazovi) zakon določa pravni režim na
"ogroženih območjih" (poplavno, hudourniško, idr.), opredeljuje
dejavnosti, ki se izvajajo kot obvezne državne gospodarske javne
službe (varstva pred škodljivim delovanjem voda) ter ureja
vprašanje sanacije naravnih nesreč, ki jih povzroča voda. Pri tem
se zakon navezuje na Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ur.l., RS, št. 64/94).

Glede na celovitost in medsebojno povezanost vseh delov narave
(vključno s človekom) je torej pri oblikovanju standardov uporabe
voda treba upoštevati tudi "interese" vodnih organizmov in rastlin
oziroma vodnih in obvodnih ekosistemov.
Tako kot na področju onesnaževanja, je določanje standardov
uporabnostne interakcije neposredno povezano z načrtovanjem
ohranjanja naravnega ravnovesja. Določanje standardov je rezultat
oziroma je v funkciji dolgoročno zasnovanega načrtovanja
upravljanja z vodami, katerega cilj je ohranjanja naravnega
ravnovesja voda in vodnih ter obvodnih ekosistemov. Določanje
standardov mora torej ves čas slediti "dinamiki narave" in
poglabljanju znanstvenih spoznanj.4
*
b) Predlagani zakon sledi opisanim trendom in kot instrumente
"ohranjujoče uporabe" ("sustainable use") voda uvaja načelo
razumne rabe voda ter institut ekološko sprejemljivega pretoka
(Qes).

Z vidika posodobitve slovenskega prava voda je v zvezi z
varstvom pred škodljivim delovanjem voda treba omeniti vprašanje
ustrezne pravne ureditve položaja objektov in naprav, ki so v
funkciji varstva pred poplavami, torej infrastrukturnih objektov.
Gre predvsem za ustrezno ureditev pravnih vprašanj njihovega
režima.

6.2.5. Raba voda
a) Uporaba voda je poleg njenega onesnaževanja temeljni način
človekove interakcije z vodami. Zajema različne oblike uporabe,
pri čemer nekatere oblike uporabe pomenijo "potrošnjo" vodnega
telesa, pri drugih oblikah uporabe pa se vodno telo ne "troši".5
Uporaba voda, ki presega meje splošne rabe, je že v okviru
tradicionalnega prava voda bila podvržena normativni intervenciji.
Razloge za to je treba iskati v konfliktnosti interesov glede uporabe
voda, še posebej v konfliktnosti med uporabo voda v javnem
interesu (pitna voda) in drugimi (neposredno v maksimiranje
materialnega bogastva usmerjenimi) oblikami uporabe voda.

3

V17. členu ZVO določa, da morajo biti pri določanju pogojev (gospodarske)
uporabe narave (z "področnimi" zakoni) upoštevani njihova redkost, ogroženost
in stopnja obnovljivosti.
4
Takšen pristop izhaja iz koncepta dinamičnosti naravnega ravnovesja, ki
zavrača iluzijo statičnosti (nedotaknjene) narave. Na takšnih izhodiščih
temelji tudi aktivna državna (upravna) intervencija oziroma usmerjanje
ekonomije, torej nujnost permanentnega odzivanja države na "dinamiko
narave". Osrednji instrument pri usmerjanju ekonomije je načrtovanje
ohranjanja naravnega ravnovesja, eden ključnih izvedbenih instrumentov pa
predpisovanje meje (standardov) onesnaževanja. Pri tem je nujno kontinuirano
prilagajanja "dinamiki narave".
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V ameriškem vodnem pravu "consumptive in nonconsumptive use".
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V kontinentalnem pravu se je kot ključni instrument normativne
intervencije v uporabnostno interakcijo z vodami razvil sistem
dovoljevanja uporabo voda (permit system). V nemškem pravu
voda je treba za uporabo voda pridobiti (za večje posege) soglasje
(Bevvilligung) ali (za manjše posege) dovoljenje (Erlaubnis) (par. 7
in 8 WHG). Omenjeno je že bilo, da gre kljub drugačni tradiciji v to
smer tudi ameriško vodno pravo.

Vendar pa je predlagatelj, glede na to, da instituta koncesije javne
službe ni mogoče primerjati s koncesijo kot podlago za pridobitev
pravice do uporabe voda, posamezna vprašanja koncesije uredil
skladno z njenim namenom.

Sistem dovoljevanja pridobiva v novejšem pozitivnem pravu voda
tudi ekološko funkcijo, čeprav je nastal zaradi usklajevanja
interesov med izkoriščevalci (rabitelji) voda.

d) V funkciji uokvirjanja uporabnostne interakcije z mejami
naravnega ravnovesja je tudi eden ključnih pravnih instrumentov
"spodbujanja" ekonomije, to je cena za uporabo voda. Predlagani
zakon določa, da se za vsako uporabo (isti princip velja za
onesnaževanje) voda (ki presega splošno rabo) plačuje in sicer
polno ekonomsko ceno. Gre za načelo "full cost recovery," pri
čemer naj bi cena za uporabo voda odražala stroške ohranjanja
naravnega ravnovesja voda.

Gre zlasti za vprašanje pobude za izdajo koncesijskega akta in
vprašanje postopka izbora koncesionarja.

Inkorporacija "ekološkega razloga" v pravico do uporabe voda
(vodno pravico) pomeni na eni strani že omenjeno (ekološko
pogojeno) omejevanje lastninske (premoženjske) pravice, glede
na premoženjsko naravo vodne pravice. Vodno pravico šteje
večina pravnih redov za premoženjsko pravico, pri čemer jo
opredeljujejo kot pravico "usus fructus". Imetnik vodne pravice
torej ni lastnik vodnega telesa, do katerega uporabe ima pravico.
V nemškem pravu so to vodne pravice "dingliche Rechte am
VVasserlaufgrundstuck". Imetnik vodne pravice je dolžan trpeti
ne le splošno rabo, temveč mora upoštevati tudi "interese voda",
kar pomeni, da mora pri izvajanju svoje vodne pravice upoštevati
meje naravnega ravnovesja.

S takšnim pristopom se narava (vode) umešča v okvir "delujoče
ekonomije," pri čemer je zasledovani cilj internalizacija stroškov.
V teoriji se poudarja, daje eden glavnih razlogov pretirane uporabe
voda prav njena podcenjenost.
V isti funkciji je tudi obveznost pridobitelja vodne pravice, da plača
(plačuje) za njeno pridobitev plačilo za vodno pravico. To velja
tako za imetnika vodnega dovoljenja kot tudi za koncesionarja.
Pri slednjem predstavlja plačilo za vodno pravico že v ZVO
uvedeno plačilo za koncesijo.

Po drugi strani pa "ekološki razlog" lahko pomeni tudi odvzem
vodne pravice, če to zahteva (javni) interes ohranjanja naravnega
ravnovesja. Gre torej za "razlaščujoč" poseg, podoben odvzemu
lastninske pravice, ki ga sicer pozna tudi dosedanje sodobno
pravo voda. V nemškem pravu je dovoljenje (Erlaubnis) preklicljivo,
tudi soglasje (Bevvilligung) je mogoče v javnem interesu preklicati
proti odškodnini. Novost je le v "novem" javnem interesu, ki je
podlaga odvzemu, to je ohranjanje naravnega ravnovesja. UGB
določa ekološki javni interes kot podlago za preklic dovoljenja za
obremenjevanje voda.

6.3. Organizacija upravljanja z vodami
V okviru upravljanja z vodami predlagani zakon predvideva
ohranitev obstoječe organiziranosti ministrstva na področju
upravljanja z vodami, poleg tega pa predvideva ustanovitev dveh
novih institucij in sicer Družbe RS za vode in Sklada RS za vode.

Ohranjanje naravnega ravnovesja oziroma "interesi narave" pa
narekujejo tudi širitev "diskrecije" oziroma odločanja po "prostem
preudarku", kadar uprava odloča o željeni uporabi voda v
upravnem postopku.

Predlagani zakon določa gospodarske javne službe na področju
upravljanja z vodami, ne spušča pa se v način njihove organizacije
(oblike izvajanja gospodarskih javnih služb). Skladno z določili
ZGJS to prepušča vladi.

Ob že dosedanjem relativno širokem "manevrskem prostoru"
uprave pri odločanju o podelitvi vodne pravice, ki je bil pogojen z
drugimi javnimi interesi (oskrba s pitno vodo, poplave, idr.), se
zaradi "ekologizacije" ta prostor še širi. Tako UGB kot Model
Water Code določata širok spekter ekoloških kriterijev za
odločanje o podelitvi dovoljenja za rabo voda.

7. Ocena finančnih posledic zakona
Zakon ne pomeni večje obremenitve za javne finance, razen
glede ustanovitve Družbe za vode. Zakon bo predvidoma imel
precejšnje narodnogospodarske učinke, tako v zasebnem kot v
javnem sektorju. V zasebnem sektorju so predvideni učinki
predvsem v uresničitvi principa polne ekonomske cene za rabo
ali izkoriščanje voda, ki postaja temeljni ekonomski instrument za
izvedbo usmeritve v trajnostno rabo voda. Prav tako velja omeniti
učinke zakona, povezane z rabo ali izkoriščanjem voda. Poleg
plačila za koncesionirano rabo naravnega vira, ki ga je določil že
zakon o varstvu okolja, predlagani zakon uvaja tudi plačilo za
vodno pravico, pridobljeno z vodnim dovoljenjem, v čemer se
razlikuje od obstoječe ureditve na področju voda, ki takšnega
plačila ni poznala. Predlagani zakon v prehodnih določbah ureja
vprašanja naprtitve dolžnosti plačevanja vodne pravice tudi
osebam, ki so na podlagi pravnomočno pridobljene pravice rabila
vodo, pa zanjo ne plačujejo. Seveda pa bo ta obremenitev
gospodarstva postopna in skladna z oceno o ekonomskih in
finančnih posledicah za te dele gospodarstva (energetika,
proizvodnja pijač, turizem izd.). Zakon o varstvu okolja je uvedel
tudi takse za obremenjevanje voda in vodna povračila, ki pa se
že plačujejo.

"Ekološki razlog" torej predstavlja omejitev uporabnostne
interakcije tako na ravni načrtovanja upravljanja z vodami kot tudi
v konkretnih postopkih odločanja o posameznih posegih v vode.
b) V zvezi s pravnim instrumentarijem (ne)dovoljevanja rabe ali
izkoriščanja voda zakon predvideva dva pravna instrumenta in
sicer vodno dovoljenje in koncesijo.
Z pridobitev vodne pravice je načeloma treba pridobiti vodno
dovoljenje, ki ga pristojni organ ni dolžan izdati (torej ne gre za t.i.
pravno vezano upravno odločbo).
Pravni institut koncesije pa je instrument, ki daje državi
(ministrstvu) možnost vzpostaviti konkurenčnost glede
posamezne rabe ali izkoriščanja voda. Temeljni cilj, ki ga pri tem
zasleduje, je pridobiti ponudnika, ki bo z vidika varstva voda
najugodnejši.
c) Pri oblikovanju sistema dovoljenj je torej predlagatelj ohranil
instrumentarij, ki ga je na splošni ravni uvedel ZVO, torej koncesijo
in dovoljenje.
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progresivno rasla do leta 2007, da bi spodbujala investicije v
čiščenje odpadne vode. Od 1997 se plačuje za onesnaževanje s
težkimi kovinami, po letu 2000 pa še za vsebnost organskih
spojin, fosforja in dušika. Višina povračil za uporabo vode in taks
za onesnaženje vode, ki je so bile zbrane v posameznih letih, je
razvidna iz Tabele 3.

Prispevek fiskalnih virov v proračun na področju voda sestavljata
povračilo za uporabo vode in taksa za onesnaževanje voda, ki je
bila vpeljana leta 1995. Povračilo za uporabo vode je bilo vpeljano
leta 1993 in predvideva različne cene za uporabo vode glede na
namen uporabe (pitna voda, voda pri proizvodnji električne energije
in druga porabljena voda). Taksa za onesnaženje voda je bila
vpeljana v avgustu 1995 glede na biološko porabo kisika in bo

Tabela 3: Povračila in takse za obremenjevanje voda;
vsrr
povračilo za uporabo vode
taksa za onesnaženje vode

1994
1.543.000.000
-

Ocena porabljenih finančnih sredstev za celotno okolje (voda,
zrak, tla) v okviru proračunskih sredstev (izražena v % BDP) je
nihala od 0,35 v 1990 do 0,25 v 1992, porasla do 1,35 v 1995 in
padla na 0,85 v 1996. Glede na Strategijo gospodarskega razvoja
Slovenije bi moral ta delež doseči vrednost 1,5%.

1996
954.204.000
197.823.000
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direktive).

34. Smith, T. Rodney, 1988, Trading VVater (An Economic and
Legal Framevvork for VVater Marketing), The Council of State
Policy and Planning Agencies, VVashington, D.C.
35. Stone, D. Christopher, 1972, Should Trees Have Standing? Tovvard Legal Rights For Natural Objects, 45 Southern California
Lavv Revievv, 450 (1972).

8.3.2. Nemško pravo

36. Stone, D. Christopher, 1988, The Environment in Moral Thought,
56 Tennessee Law Revievv, p. 1-13.

1. Umvveltgesetzbuch (UGB-KomE), 1998, Entvvurf der
Unabhaengigen Sachverstaendigenkommission zum
Umvveltgesetzbuch beim Bundesministerium fur Umvvelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Duncker&Hiimblot, Berlin.

37. Tarlock, A. Dan, 1988, Earth and Other Ethics: The Institutional Issues, 56 Tennessee Law Revievv, p. 43-77.

2. Gesetz zur Ordnung des
(VVasserhaushaltsgesetz - WHG).

VVasserhaushalts

3. VVassergesetz Baden VVuertenberg (W-BW).
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5. Protokol o preprečevanju in odpravljanju onesnaževanja
Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov z ladij in letal
(AN - Ur.l.RS MP št. 13 (44)/93 - besedilo Ur.l. MP SFRJ 12/77),

8.3.3. Ameriško pravo
1. The Regulated Riparian Model Water Code, 1997, American
Society of Civil Engineers, USA.
2. California Water Code, 1995, Shepard's/McGraw-Hill, Inc.,
Colorado Springs, Colorado.

6. Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanje
iz kopenskih virov in dejavnosti (AN - Ur.l.RS MP št. 13 (44)/93 besedilo Ur.l. MP SFRJ 1/90),

3. California Environmental Laws Annotated, 1995, (John P. Dwyer
and Marika F. Bergsund), Shepard's/McGraw-Hill, Inc., Colorado
Springs, Colorado.

7. Protokol o posebej zaščitenih območjih in biološki raznovrstnosti
na območju Sredozemskega morja (AN - Ur.l.RS MP št. 13 (44)/
93 - besedilo Ur.l. MP SFRJ 9/85),

4. Federal Environmental Laws Annotated, 1994-1995 (John P.
Dwyer and Marika F. Bergsund), Shepard's/McGraw-Hill, Inc.,
Colorado Springs, Colorado.

8. Konvencija za preprečevanje onesnaženja morja z oljem (AN Ur.l.RS MP št. 15/92 - besedilo Ur.l. MP SFRJ 60/73 in 53/74),
9. Konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z odpadnimi
in drugimi snovmi (AN - Ur.l.RS MP št. 24/92 - besedilo Ur.l. MP
SFRJ 13/77),

8.3.4. Drugi pravni redi
1. Zakon o vodama, Službeni list republike Hrvatske, br. 107/
1995.

10. Mednarodna Konvencija o preprečevanju onesnaževanja
morja z ladij 1973 in protokol, ki se nanaša na to konvencijo (AN
- Ur.l.RS MP št. 15/92 - besedilo Ur.l. MP SFRJ 2/85),

2. Hungarian Law No. LVII of June 6, 1995 on VVater Management.

11. Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in
mednarodnih jezer (Ur.l. RS - Mednarodne pogodbe, št. 5/99).

3. Kodex des oesterreichischen Rechts: VVasserrecht, 1997, Verlag
ORAC, Wien.

b) Dvostranske mednarodne pogodbe, ki jih je na področju voda
sklenila ali nasledila R Slovenija:

4. United Kingdom VVater Resources Act 1991, HMSO Publications, London.
5. Code pratigue de l'eau, 1991, Editions du Moniteur, Pariš.

Avstrija
1. Sporazum med FLRJ in Republiko Avstrijo o
vodnogospodarskih vprašanjih za mejni tok Mure (Ur.l. FLRJ,
M P, št. 10/65 in Ur.l. RS, št. 14/93, M P. št. 4/93),

8.3.5. Mednarodno vodno pravo

2. Sporazum med Vlado FLRJ in Zvezno vlado Republike Avstrije
o vodnogospodarskih vprašanjih, ki se tičejo Drave (Ur.l. FLRJ,
M P, št. 1/55)

a) Večstranske mednarodne pogodbe, ki jih je na področju voda
sklenila ali nasledila R Slovenija:

Hrvaška
1. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado R Slovenije in Vlado R
Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij (Ur.l. RS, št. 75/
97, MP, št. 23/97)

1 Konvencija združenih narodov o pomorskem mednarodnem
pravu z aneksi (Akt o notifikaciji nasledstva (AN) - Ur.l. RS
Mednarodne pogodbe (MP) št. 22/94) - besedilo konvencije Ur.l.
SFRJ MP 1/86),

Italija
1. Sporazum Med SFRJ in Republiko Italijo o oskrbi občine Gorica
z vodo (Ur.l. RS, št. 40/92, MP, št. 11/92),

2. Konvencija o mokriščih, ki so mednarodnega pomena, zlasti
kot prebivališča močvirskih ptic (AN Ur.l. RS 15/92 , besedilo Ur.l.
MP SFRJ 9/77),

2. Jugoslovansko-italijanski sporazum o sodelovanju pri varstvu
Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaženjem (Ur.l.
SFRJ, MP, št. 2/77)

3. Konvencija o sodelovanju pri varovanju in trajnostni rabi reke
Donave (Ur.l. RS MP št. 12 (47)/98),

Madžarska
1. Zakon o ratifikaciuji sporazuma med Vlado R Slovenije in Vlado
R Madžarske o reševanju vodnogospodarskih vprašanj (Ur.l.
RS, št. 10/95, MP, št. 2/95).

4. Barcelonska konvencija - o varstvu Sredozemskega morja
pred onesnaženjem (AN - Ur.l.RS MP št. 13 (44)/93 - besedilo
Ur.l. MP SFRJ 12/77),

28. marec 2000

19

poročevalec, št. 21

4. člen
(naloge države in lokalne skupnosti)

II. BESEDILO ČLENOV

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

I. dekTEMELJNE DOLOČBE
1.Uvodne določbe

5. člen
(vode in vodna zemljišča)

"l.člen
(vsebina zakona)

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

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

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

(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.

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.

(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)

(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.

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 za različne vrste rabe zaradi
zagotavljanja njihove gospodarske, socialne in ekološke funkcije.

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.

3. člen
(načela upravljanja z vodami)

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

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

8. člen
(pomen pojmov)

1. celovitosti povodja ob upoštevanju dinamike voda in naravnih
procesov ter medsebojni povezanosti in soodvisnosti vodnih in
obvodnih ekosistemov,
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.

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 vede 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 čilo ali
potekajo ob njej.

(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.
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6. Površinske vode so vode, ki se nahajajo na površju zemlje.
7. Podzemne vode so vode, ki se nahajajo pod površjem zemlje v
zasičenem območju poroznih kamenin ali vodonosnikov.
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, fizikalnokemijskih in mikrobioloških 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.

(4) Minister, pristojen za vode (v nadaljnjem besedilu: minister)
predpiše kriterije za razvrstitev voda v termalne ali termomineralne
vode.
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 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.

2. Delitev voda

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

9. člen
(delitev voda)
(1) Vode so površinske vode in podzemne vode.

(4) Minister predpiše podrobnejši način določanja meje brega iz
prejšnjega odstavka.

(2) Površinske vode so celinske vode in morje.
(3) Podzemne vode se delijo na:

13. člen
(določitev meje vodnega zemljišča)

1. podzemne vode, ki se v zasičenem območju poroznih kamenin
prosto gibljejo,
2. podtalnico kot podzemno vodo v površinskih vodonosnikih,
3. izvire, kot naravne iztoke podzemnih voda,
4. mineralne, termalne in termomineralne vode.

28. marec 2000

(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.
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14. člen
(določitev parcele vodnega zemljišča)

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

(1) Določitev parcele vodnega zemljišča lahko zahteva lastnik
vodnega zemljišča ali ministrstvo.

(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.

(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.

19. člen
(nastanek grajenega vodnega javnega dobra)

15. člen
(zemljišče, namenjeno prestavitvi ali ureditvi)

(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.

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

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

16. člen
(priobalno zemljišče celinskih voda)

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

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

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

(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.

20. člen
(prenehanja naravnega vodnega javnega dobra)

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

(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.

2.1.2. Naravno in grajeno vodno javno dobro

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

17. člen
(naravno vodno javno dobro)

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

(1) Celinske in podzemne vode ter vodno zemljišče so naravno
vodno javno dobro.
(2) Status naravnega vodnega javnega dobra na vodnem
zemljišču se na podlagi akta iz prvega odstavka 13. člena tega
zakona po uradni dolžnosti vpiše v zemljiški kataster.

(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.

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

21. člen
(prenehanje grajenega vodnega javnega dobra)

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za vodno
javno dobro ne šteje zemljišče, namenjeno zadrževanju visokih
voda (suhi zadrževalnik) in vodno zemljišče hudournika.

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

18. člen
(grajeno vodno javno dobro)

(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.

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

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

(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), ki
je namenjen splošni rabi.
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22. člen
(pravni režim naravnega in grajenega vodnega
javnega dobra)

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.

(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) 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.

(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) 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.

(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.

(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.

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

26. člen
(dovolitev začasne uporabe)

(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.

Lastnik Sli 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.

23. člen
(zakonita predkupna pravica države)

27. člen
(prenehanje in nastanek vodnega zemljišča)

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

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

(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.

(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.

(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.

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

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

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.

2.1.3. Sprememba vodnega zemljišča

2.2. Morje
2.2.1. Vodno zemljišče morja

24. člen
(sprememba struge)

29. člen
(vodno zemljišče morja)

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.
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(1) Morje so notranje morske vode in teritorialno morje po
predpisih o pomorstvu.
(2) Dno notranjih morskih voda in teritorialnega morja do meje
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obale je vodno zemljišče morja (v nadaljnjem besedilu: vodno
zemljišče).

34. člen
(nastanek in prenehanje grajenega morskega javnega
dobra)

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

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

(4) Meja obale sega do črte najvišje plime.

35. člen
(pravni režim naravnega morskega in grajenega
javnega dobra)

(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.

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

(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.

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

30. člen
(priobalno zemljišče morja)

36. člen
(opredelitev)

(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).

(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) Meja priobalnega zemljišča se določi skladno z določbami
četrtega odstavka 15. člena tega zakona.
(3) Vlada v predpisu iz petega odstavka 15. člena tega zakona
predpiše tudi podrobnejša merila za določitev meje iz prejšnjega
odstavka.

(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.

2.2.2. Morsko javno dobro

(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.

31. člen
(naravno morsko javno dobro)

37. člen
(posegi na vodno in priobalno zemljišče)

Morje in vodno zemljišče sta naravno morsko javno dobro.

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

32. člen
(nastanek in prenehanje naravnega morskega
javnega dobra)
r
Za nastanek naravnega morskega javnega dobra se smiselno
uporabljajo določbe drugega odstavka 17. člena tega zakona, za
njegovo prenehanje pa določbe 20. člena tega zakona.

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 ali izvajanju nalog
policije.

33. člen
(grajeno morsko javno dobro)

38. člen
(omejitve, povezane s splošno rabo)

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

(1) Lastnik ali drug posestnik vodnega in 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) 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.
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(2) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati
objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem
ali morskem dobru.
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(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.

javne službe po tem zakonu, se lahko odvzame ali omeji lastninska
pravica na vodnem in priobalnem zemljišču v skladu s predpisi, ki
urejajo razlastitev.

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

43. člen
(pravice lastnika priobalnega zemljišča)

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

(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.

(1) Lastnik ali drug posestnik vodnega in 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) 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.

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

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

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

4. Vodni objekti in naprave
40. člen
(omejitve, povezane z raziskovanjem podzemnih
voda)

44. člen
(vodni objekt in naprava)

(1) Lastnik ali drug posestnik 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.

(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) 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 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)

(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.

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

4.1. Vodna infrastruktura

42. člen
(razlastitev zaradi opravljanja javnih služb)

45. člen
(nastanek in prenehanje vodne infrastrukture)

(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.

(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.

(2) Za gradnjo vodnega objekta in naprave, namenjene opravljanju
28. marec 2000

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

(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.

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

(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.

46. člen
(pravni režim vodne infrastrukture)

49. člen
(poseben način gradnje vodne infrastrukture za
varstvo pred škodljivim delovanjem voda)

(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.

(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.

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

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

(5) Na vodno infrastrukturo ni mogoče poseči z izvršbo.

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

(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.

(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.

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.

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

(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.

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.

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) 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.

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

(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.

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

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

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

(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) 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.

(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.
poročevalec, št. 21
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(7) Imetnik vodne pravice mora imeti poslovnik za obratovanje in
vzdrževanje vodnega objekta ali naprave.

upravljanja z vodami se na povodjih iz prejšnjega člena določijo
naslednja vodna območja:

(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.

1.
2.
3.
4.
5.

vodno območje reke Mure,
vodno območje reke Drave,
vodno območje reke Save,
vodno območje reke Soče,
vodno območje Primorske.

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

(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.

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

(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, ki jih je dolžan izvajati na lastne stroške.

2. Nacionalni program in načrti na področju
upravljanja z vodami
54. člen (programi in načrti)

51. člen
(posebni primeri)

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

(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 158. člena tega
zakona.

(2) Za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se sprejmejo
načrti upravljanja povodij, podpovodij ali delov podpovodij.
(3) Poleg načrtov iz prejšnjega odstavka se lahko sprejemajo tudi
dopolnilni načrti, ki se nanašajo na posamezna vprašanja
upravljanja z vodami.

(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.

2.1. Nacionalni program upravljanja z vodami
55. člen
(nacionalni program upravljanja z vodami)

II. del: UPRAVLJANJE Z VODAMI

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

1.Teritorialne podlage za upravljanje z vodami

(2) Nacionalni program upravljanja z vodami vsebuje zlasti:
52. člen (teritorialne podlage)

1. značilnosti povodij na območju Republike Slovenije,

(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. 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.

(2) Na območji 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.

3. opredelitev prioritet za doseganje ciljev upravljanja z vodami,

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

4. oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa.

53. člen
(vodna območja)

56. člen
(sprejem)

(1) Za izvajanje programa upravljanja z vodami in načrtov

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

28. marec 2000

27

poročevalec, št. 21

predstavi okvirno vsebino in terminski plan izdelave in sprejema
posameznega načrta, o tem pa s sredstvi javnega obveščanja
obvesti tudi širšo javnost.

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

(3) V skladu s terminskim planom iz prejšnjega odstavka
izdelovalec načrta omogoči sodelovanje javnosti tudi v postopku
priprave načrta. Izdelovalec načrta najmanj dve leti pred začetkom
obdobja, na katerega se nanaša načrt, predstavi javnosti vmesno
poročilo o poteku priprave načrta

2.2. Načrti upravljanja z vodami
2.2.1 Načrti upravljanja povodij, podpovodij ali delov
podpovodij

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

57. člen
(vsebina)

(5) Osebe iz drugega odstavka tega člena lahko posredujejo
izdelovalcu načrta pisne pripombe na osnutek načrta v šestih
mesecih po njegovi objavi.

(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
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,

(6) Izdelovalec načrta mora osebam iz drugega odstavka tega
člena na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v dokumente, na
podlagi katerih je izdelal načrt.
59. člen
(sprejem in sprememba)
(1) Načrte 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 načrt se objavijo tako, da so dostopni javnosti.

3. cilje upravljanja z vodami na posameznem povodju,
4. program ukrepov za doseganje ciljev iz prejšnje točke,

2.2.2. Dopolnilni načrti

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

60. člen
(dopolnilni načrt)

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.

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

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

(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.

58. člen
(sodelovanje javnosti)
(1) Izdelovalec načrta iz prejšnjega člena obvesti javnost o
začetku izdelave posameznega načrta najmanj tri leta pred
začetkom obdobja, na katerega se nanaša načrt in omogoči njeno
sodelovanje pri pripravi in sprejemanju načrta.

2.3. Povezanost načrtov upravljanja z vodami s
prostorskimi akti in sektorskimi načrti
61. člen
(obvezna izhodišča)

(2) Pred zaČ9tkom priprave posameznega načrta izdelovalec
načrta povabi k sodelovanju pristojne organe države in lokalnih
skupnosti, izvajalce javnih služb po tem in po drugih zakonih,
nevladne in druge organizacije, imetnike vodne pravice in druge
osebe, ki so na območju načrta lastnice vodnih ali priobalnih
zemljišč ali imajo na tem območju stalno bivališče ali sedež, in
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62. člen
(varstvo voda ter vodnih in obvodnih ekosistemov)

(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.

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.

(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.

3.1. Razvrščanje površinskih in podzemnih voda

(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.

3. Varstvo voda in vodnih ter obvodnih ekosistemov

63. čleri
(razvrščanje površinskih voda)

66. člen
(prepoved gnojenja in uporabe sredstev za varstvo
rastlin)

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

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.

(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.

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

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

(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.

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

(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.

(1) Zaradi varstva in izboljšanja kakovosti podzemnih voda se
glede na njihove pojavne oblike, njihovo količinsko in kemijsko
stanje podzemne vode razvrstijo v razrede.
(2) Parametre količinskega in kemijskega stanja iz prejšnjega
odstavka določi vlada, skladno s predpisi o varstvu okolja.

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

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

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

68. člen
(prepoved pranja)

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

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)

3.2. Prepovedi in omejitve

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

65. člen
(odvajanje odpadnih voda)

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.

(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.
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(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano:

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.

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.

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

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

(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.

(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.

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

(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.

73. člen
(ohranjanje odtočnih razmer)

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

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.

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

74. člen
(varstvo mokrišč)

(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.

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
(ekološko sprejemljivi pretok)

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

(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.

71. člen
(dolžnosti oseb)

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

(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.

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

(2) Odpravo posledic onesnaženja zagotovi povzročitelj pod
strokovnim nadzorom ministrstva.

(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.

(3) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne odpravi posledic
onesnaženja, zagotovi njihovo odpravo ministrstvo na njegov
račun. Povzročitelj nosi tudi stroške za izvedbo ukrepov in
dejavnosti iz drugega odstavka tega člena.

(5) Minister predpiše vrste posegov iz prvega odstavka tega
člena.
76. člen
(odvzemanje naplavin)

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

(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.

(1) Pri vseh posegih v površinske vode, na vodno ali priobalno
zemljišče je treba zaradi varstva vodnih in obvodnih organizmov
in njihovih življenjskih prostorov:
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(2) Minister podrobneje predpiše pogoje in način odvzemanja
naplavin ter merila za določanje količine odvzetih naplavin.

(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.

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

80. člen
(začasno zavarovanje)

77. člen
(varstvo somornice)

(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.

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

(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.

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

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

3.3.1. Vodovarstveno območje

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

78. člen
(vodovarstveno območje)

81. člen
(vodovarstveni režim)

(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.

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

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) Vlada zavaruje območje iz prejšnjih odstavkov.

(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.

(2) Omejitve iz prejšnjega odstavka se nanašajo na:

(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.

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.

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

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

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

(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.

(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 oskrbo s pitno vodo na območju
druge občine.
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3.3.2. Evtrofično območje

(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.

83. člen
(evtrofično območje)

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

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

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

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.

(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.

(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.

3.3.4. Označevanje

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

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.

(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.

(3) Označevanje območja kopalnih voda zagotoviti lokalna
skupnost.

(6) Minister predpiše metodologijo za določitev evtrofičnega
območja.

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

84. člen
(prepovedi in omejitve)

3.3.5. Renat u racija površinskih voda

(1) Z aktom iz prejšnjega člena lahko vlada zaradi 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.

87. člen
(renaturacija površinskih voda)

(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.

(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.

3.3.3. Območje kopalnih voda

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

85. člen
(območje kopalnih voda)

(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.

(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.
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3.3.6. Odškodnina

4.2. Varstvo pred škodljivim delovanjem voda
4.2.1. Ogrožena območja

88. člen
(odškodnina)

92. člen
(opredelitev)

(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 uživanju svoje lastnine bistveno oviran ali če je
uporaba zemljišča iz prejšnjega odstavka trajno onemogočena.
Ce 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.

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

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

(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.

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).

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

4. Urejanje odtočnih razmer

93. člen
(ogrožena območja)

89. člen
(urejanje odtočnih razmer)

(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.

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

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

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

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

4.1. Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin

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

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

4.2.2. Prepovedi, omejitve in zapovedi

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

94. člen
(splošne prepovedi)

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

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

91. člen
(raziskave izvirov in zalog pitne vode)

(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 drugeovire, zasajati
drevje ali opravljati druga dela (odlaganje vejevja ipd.), ki bi lahko
poslabšala odtočni režim.

Država zagotavlja raziskave izvirov in zalog pitne vode.
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95. člen
(varstveni ukrepi zaradi gradnje)

3. zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
4. odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja
pretočne sposobnosti hudourniške struge,
5. vlačenje lesa.

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.

(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.

96. člen
(pogoji za posege na ogroženem območju)

100. člen
(erozijsko območje)

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

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

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

101. člen
(plazljivo območje)

97. člen
(poplavno 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.

(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 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.

(2) Na poplavnem območju, ki je skladno z določbami 93. člena
tega zakona razvrščeno v druge razrede ogroženosti, so posegi
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.

102. člen
(plazovito območje)

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

(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.

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

(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.

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

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

99. člen
(hudourniško območje)
(1) Na hudourniškem območju je prepovedano:

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

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.

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

(2) V strugi hudournika je prepovedano:

(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.

1. omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske
moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
2. odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo biti načrtovani in izvedeni
tako, da ne ogrožajo varstva pred škodljivim delovanjem voda
dolvodno.
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104. člen
(obseg varstva pred poplavami)

107. člen
(način izvajanja izrednih ukrepov)

(1) Varstvo pred poplavami obsega:

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.

1. za naselja z več kot vključno 10.000 prebivalci ali občinska
središča in državno infrastrukturo varovanje pred največ
petdesetletnimi vodami,
2". za naselja z manj kot 10.000 prebivalci in občinsko infrastrukturo.
varovanje pred največ petindvajsetletnimi vodami,
3. za posamezne objekte in obdelana kmetijska zemljišča varstvo
pred največ petletnimi vodami.

4.2.4. Javne službe na področju varstva pred škodljivim
delovanjem voda

(2) Varstvo pred poplavami iz prejšnjega odstavka zagotavljata
država in lokalna skupnost.

108. člen
(obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture )

(3) Delež lokalne skupnosti se določi glede na bruto družbeni
proizvod lokalne skupnosti v višini največ do ene tretjine potrebnih
sredstev.

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

(4) Varstvo pred poplavami, ki presega obseg varstva iz prvega
odstavka, lahko zagotavlja lokalna skupnost sama ali skupaj z
drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ob soglasju ministrstva.

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

(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 ogrozi! varstvo pred škodljivim delovanjem voda
dolvodno.

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:

(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.

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 50. člena
tega zakona.

(7) Minister predpiše način določanja petdesetletnih,
petindvajsetletnih in petletnih voda iz prvega odstavka tega člena.
105. člen
(varstvo pred zalednimi in meteornimi vodami)

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

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

4.2.5. Inten/encija v primeru naravne nesreče zaradi
škodljivega delovanje voda in sanacija posledic

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.

110. člen
(intervencija v primeru naravne nesreče zaradi
škodljivega delovanja voda)

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka so zlasti:

(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.

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 pretočnosti tekočih voda,
5. gradnja začasnih obrambnih nasipov.

(2) Minister z navodilom podrobneje določi ukrepe in način njihove
izvedbe v primeru naravne nesreče iz prejšnjega odstavka.
111. člen
(sanacija posledic škodljivega delovanja voda)

(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.
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ogroženem območju, vodni infrastrukturi in vodnih objektih ali
napravah se izvaja na podlagi programa sanacije:

(4) Če je to za vzdrževanje vodnih ali priobalnih zemljišč nujno,
mora imetnik vodne pravice dopustiti moteno ali prekinjeno
uporabo ali začasno souporabo svojega ipbjekta in naprave za
rabo in izkoriščanje voda brez odškodnine.

(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) Ce 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.

114. člen
(naloge lokalne skupnosti)
(1) Lokalna skupnost zagotavlja'izvajanje nalog iz drugega
odstavka 112. člena tega zakona.
(2) Če lokalna skupnost ne zagotovi opravljanja nalog iz
prejšnjega odstavka, jih opravi izvajalec javne službe iz tretjega
odstavka 112. člena tega zakona na njegov račun, pri čemer
lahko zadrži tako pridobljene stvari.

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

115. člen
(odvzemanje naplavin v okviru javne službe)

(5) Program sanacije pripravi ministrstvo, pri čemer upošteva
načrte upravljanja z vodami.

(1) Izvajalec javne službe odvzema naplavine skladno s
predpisom iz 76. člena tega zakona.
4.3. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

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

112. člen
(vzdrževanje)

(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.

(1) Država in lokalna skupnost kot obvezno gospodarsko javno
službo zagotavljata vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.

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

(2) Naloge javne službe iz prejšnjega odstavka so zlasti:
1. popravila brežin in dna na vodotokih,
2. čiščenje in nega bregov ter obale,
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.

4.4. Omejitve lastninske pravice in odškodnina
116. člen
(omejitve, povezane z opravljanjem javnih služb)

(3) Naloge iz prejšnjega odstavka se na vodah 1., 2. in 3. reda
zagotavljajo kot obvezna državna gospodarska javna služba,
razen na ureditvenih območjih naselij, kje se te naloge zagotavljajo
kot obvezna lokalna gospodarska javna služba.

(1) Lastnik ali posestnik zemljišča na ogroženem območju mora
dovoliti dostop in začasno uporabo teh zemljišč za izvajanje javne
službe iz 1Q6., 108. in 109. člena tega zakona.

(4) Z načrti upravljanja povodij se določijo območje, na katerem
se naloge iz drugega odstavka tega člena zagotavljajo kot
obvezno državna javna gospodarska služba.
(5) Minister določi normative za opravljanje nalog iz drugega
odstavka tega člena.

(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.

113. člen
(dolžnosti lastnika zemljišča in imetnika vodne
pravice)

(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.

(1) Lastnik ali drug posestnik vodnega in priobalnega zemljišča
zagotavlja izvajanje nalog iz drugega odstavka prejšnjega člena
na vodah 4. reda, imetnik vodne pravice pa na območju izvajanja
vodne pravice, skladno z aktom o njeni pridobitvi.

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) 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 tretjega odstavka prejšnjega člena na njegov
račun, pri čemer lahko zadrži tako pridobljene stvari.

(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) Strokovni nadzor nad izvajanjem de. iz prvega odstavka tega
člena opravlja izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka.
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(3) Če je lastnik zemljišča iz prejšnjega odstavka zaradi omejitev
iz 98. člena tega zakona pri uživanju svoje lastnine 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.

podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določbami
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: posebna raba).

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

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

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

122. člen
(javna korist)

5. Raba in izkoriščanje vodnega ali morskega dobra

(1) Posebna raba je nedopustna ali pa se dovoli pod posebnimi
pogoji, če bi lahko:

5.1. Splošna raba vodnega ali morskega dobra

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.

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) Posebni pogoji za rabo iz prejšnjega odstavka se določijo v
aktu o podelitvi vodne pravice.

(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.

123. člen
(naložitev obveznosti)

(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.

(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.

119. člen
(splošna raba zemljišč presihajočih jezer)

(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.

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

124. člen
(začasna omejitev in ustavitev izvajanja vodne
pravice)

120. člen
(splošna raba voda za plovbo)

(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.

(1) Plovbo lahko vsakdo izvaja brez vodnega dovoljenja ali
koncesije samo pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
(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 dobia za plovbo
(plovbni režim).

(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.

5.2. Posebna raba vodnega ali morskega dobra

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

5.2.1. Skupne določbe

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

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
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125. člen
(odvzem vodne pravice)

(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.

(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.

(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.

(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.

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

(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.

128. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)

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

(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, in nositi sorazmeren del
stroškov, povezanih s plačilom vodne pravice.

5.2.2. Posebne določbe
126. člen
(raziskave podzemnih voda in vodnih virov)

(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.

(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.
(2) Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki se nanašajo na vodno dovoljenje.

129. člen
(odvzem tekočih voda za tehnološke namene in
odvajanje odpadnih voda)

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

(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 zaključka raziskave podzemnih voda
brezplačno predati ministrstvu za vpis v vodni kataster.

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

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

130. člen
(raba in izkoriščanje vode iz objektov in naprav za
oskrbo s pitno vodo)

127. člen
(izvajanje rudarskih del)

(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.

(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) 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.

(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.
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(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.

letih od prenehanja vodne pravice, zagotovi njegovo odstranitev
država na račun bivšega imetnika vodne pravice.
i
(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.

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

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

131. člen
(gradnja objekta, zasipa, nasipa ali tvorjenje
depresijskega zemljišča)

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

6. Pridobitev vodne pravice

135. člen
(plačilo za vodno pravico)

132. člen
(vodna pravica)

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

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

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

(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.

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) 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) Ne glede na določbo prvega odstavka 5. člena tega zakona
postane imetnik vodne pravice, ki se nanaša na odvzemanje
vode za proizvodnjo pijač, lastnik tiste količine vode, ki je določena
v aktu, s katerim si je to pravico pravnomočno pridobil.

(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.

133. člen
(prenos vodne pravice)

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

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

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

136. člen
(vodno povračilo)

(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.
t

(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.

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

(2) Vodno povračilo se plača ob upoštevanju načela povrnitve
stroškov, ki vključuje zlasti:
v
1. stroške izvajanja javnih služb po tem zakonu,
2. stroške investicij in vzdrževanja vodne infrastrukture,
3. stroške odškodnin po tem zakonu.

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.

(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

(2) Če imetnik vodne pravice ne prenese objekta ali naprave v
enem letu od prenehanja vodne pravice ali je ne odstrani v dveh
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uporabnega dovoljenja, v drugih primerih pa z dnem dokončnosti
vodnega dovoljenja ali sklenitve koncesijske pogodbe.
i
(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.

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.

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

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

137. člen
(namenska raba)

140. člen
(izdaja in podaljšanje vodnega dovoljenja)

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

(1) Vodno dovoljenje izda ministrstvo če:

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

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.

6.1. Vodno dovoljenje

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

138. člen
(vodno dovoljenje)

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

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

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

1. lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se opravlja
kot gospodarska javna služba,
2. tehnološke namene,
*3. kopališče,
4. pridobivanje toplote,
5. namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin,
6. proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah z bruto potencialom
izkoriščenega dela vodotoka, manjšem 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,
!0. zasneževanje smučišča,
11. drug poseg v vodno ali morsko dobro, ki presega splošno
rabo po tem zakonu, pa zanj ni treba pridobiti koncesije.

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.

(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.

142. člen
(sprememba vodnega dovoljenja)

(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.

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

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

(2) Ministrstvo vodno dovoljenje po uradni dolžnosti spremeni:

(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 določbami 61. člena tega zakona.

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.

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

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

pogoje rabe ali izkoriščanja vodnega ali morskega dobra in jih je
pri izvajanju vodne pravice dolžan upoštevati, pa to ugotovi
pristojni inšpektor s pravnomočno odločbo.

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

146. člen
(postopek za odvzem vodnega dovoljenja po uradni
dolžnosti)

(6) V primeru iz prejšnjih odstavkov, razen v primeru iz 2. točke
drugega odstavka tega člena, ima imetnik vodnega dovoljenja
pravico do odškodnine.

(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.

(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.

(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 razveljavi.

143. člen
(začetek postopka za spremembo vodnega
dovoljenja)

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

(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.

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

(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.

(2) Ministrstvo z odločbo o odvzemu dovoljenja ne more drugače
določiti pravic in obveznosti imetniku dovoljenja, kot so mu bile
določene z dovoljenjem, ki se mu odvzema na podlagi določil
tega zakona.

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

(3) 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.

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

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

(3) Proti novemu vodnemu dovoljenju, s katerim je bilo prejšnje
vodno dovoljenje spremenjeno, ni pritožbe.

(5) Proti odločbi o odvzemu ni pritožbe.
148. člen
(prenehanje vodnega dovoljenja)

145. člen
(odvzem vodnega dovoljenja)

(1) Vodno dovoljenje preneha:

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

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) Ministrstvo odvzame vodno dovoljenje po uradni dolžnosti, če
ugotovi da:
1. gre za primere iz drugega odstavka 125. člena tega zakona,
2. imetnik ne plačuje vodne pravice skladno z določbami 135.člena
tega zakona,
3. imetnik ne plačuje 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
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(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.
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6.2. Koncesija

152. člen
(postopek podelitve koncesije)
149. člen
(koncesija)

(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.

(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.

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)

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

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.

(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.

155. člen
(koncesijska pogodba)

150. člen
(koncesijski akt)

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

(1) Koncesijski akt se lahko izda, če na 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.

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) Koncesijski akt se izda skladno s pogoji, ki jih določa načrt
upravljanja povodij.
(3) Če je za rabo ali izkoriščanje iz prvega in drugega odstavka
149. člena tega zakona treba pridobiti dovoljenje za poseg v prostor
skladno s predpiui s področja urejanja prostora in graditve
objektov, je podlaga za izdajo koncesijskega akta tudi prostorski
akt države ali lokalne skupnosti.

(2) Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe ni mogoče začeti izvajati
vodne pravice.
156. člen
(sprememba koncesije)

(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
določbami 61. čle-r.a tega zakona.

(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.

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 in
drugega odstavka 149. člena tega zakona.

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

(2) Ministrstvo mora v 180 dneh od prejetja pobude obvestiti
pobudnika o tem, ali bo vlada izdala koncesijski akt.
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(5) V primerih iz drugega odstavka tega člena koncesionar nima
pravice do odškodnine.

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.

157. člen
(prenehanje koncesije)

161. člen
(postopek za odvzem koncesije)

(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.

Koncesija preneha:

(1) Vlada odvzame koncesijo z odločbo:

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.

(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.

158. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

162. člen
(posledice odvzema)

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

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

159. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)

(2) Vlada z odločbo o odvzemu koncesije ne more koncesionarju
drugače določiti pravic in obveznosti, kot so mu bile določene š
podelitvijo koncesije.

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

(3) 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.

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.-

(4) Oseba iz prejšnjega odstavka zaradi odvzema koncesije ni
upravičena do odškodnine.
(5) 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) Glede prehoda lastninske pravice in vzpostavitve v prejšnje
stanje se v primerih prenehanja koncesije, določenih v prejšnjem
odstavku, uporabljajo določbe 134. člena tega zakona.

(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.

160. člen
(odvzem koncesije)
Koncesija se odvzame, če:
1. koncesionar ne plačuje vodne pravice skladno z določbami
125.člena tega zakona,
2. koncesionar ne plačuje vodnega povračila skladno z določbami
136.člena,
3. koncesionar več kot dvakrat krši predpise, ki se nanašajo na
rabo, ki je predmet koncesije in je bilo to ugotovljeno s
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(3) Minister podrobneje določi posege iz prejšnjega odstavka.
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164. člen
(informacija o posegih v prostor, ki lahko vplivajo na
vodni režim)

(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.

(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.

(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

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

168. člen
(vodni kataster)

165. člen
(vodno soglasje)

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

(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) V popis voda se vnašajo podatki o površinskih in podzemnih
vodah, vodnih in priobalnih zemljiščih, vodnem in morskem dobru
ter zemljiščih na varstvenih in ogroženih območjih.

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

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

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

166. člen
(izdaja vodnega soglasja)

169. člen
(načelo javnosti)

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

(1) Vodno knjigo in vodni kataster vodi ministrstvo kot javni knjigi.
(2) Vsakdo ima pravico pregledovati podatke iz knjig iz prejšnjega
odstavka.

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

(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.

(3) Dovoljenje za poseg v prostor, izdano v nasprotju z vodnim
soglasjem, je nično.
(4) Vodno soglasje neha 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.

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.

8. Vodna knjiga in vodni kataster
8.1. Vodna knjiga

III. del: ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI
167. člen
(vodna knjiga)

1. Upravne naloge

(1) Vodno knjigo sestavlja evidenca o podeljenih vodnih pravicah
in izdanih vodnih soglasjih ter zbirka listin.

171. člen
(upravne naloge)

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke iz listin,
zlasti pa:

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

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

(2) Družba mora za najetje posojil iz 4. točke prejšnjega odstavka
predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike Slovenije
s posebnim zakonom.

172. člen
(pravni status družbe za vode)

176. člen
(poraba sredstev Družbe)

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

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

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

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

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

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.

173. člen
(naloge in dejavnost Družbe)

(3) Sredstva Družbe se lahko na podlagi sklepa vlade porabljajo
tudi za financiranje odprave posledic škodljivega delovanja voda
na vodni infrastrukturi.

(1) Družba opravlja naslednje naloge:
1. strokovne naloge, povezane z izdelavo načrtov upravljanja z
vodami in zagotavlja sodelovanje javnosti pri izdelavi načrtov
upravljanja povodij,
2. strokovne naloge, povezane s podeljevanjem vodnih pravic,
3. strokovni nadzor nad izvajanjem javnih služb po tem zakonu,
4. določa meje vodnih zemljišč (13.člen),
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 (šesti odstavek
25. člena tega zakona),
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).

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)

(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja Družba tudi
naslednje dejavnosti:

(1) Organi Družbe sta nadzorni svet in direktor.
(2) Nadzorni svet Družbe ima tri člane, ki jih imenuje vlada.

1. kot investitor pripravlja, organizira in vodi gradnjo in vzdrževanje
vodne infrastrukture,
2. opravlja pravni promet z vodnimi in priobalnimi zemljišči v lasti
države,
3. pridobiva v last države zemljišča skladno z določbami 23. člena
tega zakona,
4. opravlja druge dejavnosti v skladu z ustanovnim aktom.

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

3. Sklad za vode
179. člen
(Sklad za vode)

174. člen
(kapital Družbe)

(1) Za sofinanciranje javnih služb po tem zakonu in financiranje
strokovnih nalog Družbe se ustanovi Sklad za vode (v nadaljnjem
besedilu: Sklad) skladno z zakonom.

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

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

175. člen
(viri sredstev za poslovanje Družbe)

(3) Sredstva Sklada se lahko uporabljajo za izvedbo letnega načrta
Družbe iz 177. člena tega zakona, letnega načrta opravljanja
javnih služb iz 180. člena tega zakona ter za druge naloge
upravljanja z vodami, skladno z zakonom.

(1) 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.
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4. Javne službe

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.

180. 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

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

1. Inšpekcijski nadzor
181. člen
(pristojnosti)

2. Rečna in morska nadzorna služba

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

184. člen
(rečna in morska nadzorna služba)
(1) 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).

182. 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:

185 člen
(naloge rečne in morske nadzorne službe)

1. prepovedati ali omejiti izvajanje vodne pravice, če se izvaja
brez ali v nasprotju z vodnim dovoljenjem ali koncesijo,
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. in 68. člena 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 izdanim predpisom.

Naloge neposrednega nadzora iz prejšnjega odstavka 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
obremenjevanj4m voda.
186. člen
(pristojnosti 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. Če 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.

(2) Če je to potrebne 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.
183. člen
(ustna odločba)
(1) Pristojni inšpektor skladno z zakonom 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,
poročevalec, št. 21
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(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
x
kazen od tistih, ki jih zaloti pri prekršku iz petega odstavka 188.
člena tega zakona.
187. 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,
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 predpiše podrobnejše določbe o službenem znaku in
izkaznici vodovarstvenega nadzornika, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve pa podrobnejše določbe o uniformi.

V. del: KAZENSKE DOLOČBE
188. 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 (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),
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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 (prvi odstavek 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 (prvi odstavek 68. člena),
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 (drugi 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),
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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.

190. 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.
191. 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) 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.

(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) 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.
(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.

(3) Kot objekti in naprave iz prejšnjih odstavkov se ne štejejo
objekti in naprave, namenjeni izključno izvajanju gospodarskih
javnih služb (infrastrukturni objekti).

(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.

192. 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.

(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 iz prekrška.

193. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

VI. del: PREHODNE DOLOČBE
1. Lastninjenje obstoječih vodnih zemljišč ter objektov
in naprav

(1) Vpis lastninske pravice Republike Slovenije v zemljiško knjigo
za nepremičnine iz 189. do 191. člena tega zakona se opravi po
uradni dolžnosti in je takse prost.

189. člen
(lastninjenje obstoječih vodnih zemljišč)

(2) Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se izkažejo v bilanci, ki
jo izdela ministrstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za
finance.

(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. Določitev vodnih zemljišč po tem zakonu in
določitev parcele morja

(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.

194. 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.

(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.
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(2) Do določitve vodnih zemljišč iz prejšnjega odstavka se za
vodna zemljišča štejejo vodna zemljišča iz 189. člena tega zakona.

4. Obstoječa vodna infrastruktura
198. člen
(določitev obstoječe vodne infrastrukture)

195. člen
(parcela morja)

(1) Obstoječi vodnogospodarski objekti in naprave v splošni rabi
postanejo vodna infrastruktura po tem zakonu z dnem uveljavitve
tega zakona.

(1) Vodnemu zemljišču morja se določi parcela, tako da se odmeri
od zunanjih meja<obstoječih parcel proti morju do meje
teritorialnega morja.

(2) Ministrstvo objavi seznam obstoječe vodne infrastrukture iz
prejšnjega odstavka.

(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.

199. 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
osmega odstavka 48. člena tega zakona v dvanajstih mesecih
od uveljavitve tega zakona.

(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.

3. Nastanek naravnega in grajenega vodnega ali
morskega javnega dobra

200. člen
(razlastitev vodne infrastrukture)

196. člen
(nastanek naravnega vodnega ali morskega javnega
dobra)

Če na dan uveljavitve tega zakona obstoji na objektu in napravi,
ki sestavlja vodno infrastrukturo, določeno skladno z 198. 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.

(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.
(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.

5. Prehod na nov sistem načrtovanja z vodami
201. 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.

197. člen
(nastanek grajenega vodnega ali
morskega javnega dobra)

(2) Do sprejetja načrtov upravljanja povodij se za upravljanje z
vodami lahko sprejemajo podrobnejši načrti upravljanja z vodami.

(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.

6. Dovoljenje za odvajanje odpadnih voda in oddajanje
toplote

(2) Vlada objavi seznam zemljišč in objektov iz prejšnjega
odstavka.

202. člen
(vodno dovoljenje)

(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.
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Za odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v vode je treba
do uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 133. člena tega
zakona pridobiti vodno dovoljenje.
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7. Prilagoditev pridobljenih vodnih pravic

lahko zniža plačilo za koncesijo, ki bi ga bila dolžna plačati po 135.
členu tega zakona ali podaljša čas trajanja koncesije.

203. člen
(sprememba vodnogospodarskega dovoljenja v
vodno dovoljenje)

(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.

(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) in je za njeno izvajanje potrebno
pridobiti vodno dovoljenje na podlagi 133. člena tega zakona, se
šteje za vodno dovoljenje po tem zakonu.

(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.

(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.

(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.

(3) Pravna ali fizična oseba iz prejšnjih odstavkov izvaja vodno
pravico v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi v aktu iz
prejšnjih odstavkov.

(10) Pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena je
dolžna plačevati vodno pravico z dnem uveljavitve predpisa iz
sedmega odstavka 135. člena tega zakona.

(4) Ministrstvo najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona
po uradni dolžnosti spremeni dovoljenje iz prvega ali drugega
odstavka tega člena, če je to potrebno zaradi prilagoditve izvajanja
obstoječe vodne pravice določbam tega zakona in določi rok
prilagoditve.

205. 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.

(5) Ne glede na določbe tretjegd 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.

(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.

(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
sedmega odstavka 135. člena tega zakona.

(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.

204. člen
(sprememba vodnogospodarskega dovoljenja v
koncesijo)

(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.

(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.

206. člen
(sprememba vodnogospodarskega soglasja v
koncesijo)

(2) Na podlagi akta iz prejšnjega odstavka se imetniku
pravnomočnega vodnogospodarskega dovoljenja podeli koncesija
brez javnega razpisa.

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 skladno z
določbami 204. člena tega zakona.

(3) Z koncesijskim aktom iz prejšnjega odstavka se določi izvajanje
vodne pravice za čas, v obsegu in pod pogoji, določenimi v
pravnomočnem vodnogospodarskem dovoljenju.

207. 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 203. člena, prvega odstavka
205. člena in prvega odstavka 206. 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.

(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
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(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovali 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.

(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.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka ministrstvo izda vodno
dovoljenje, vlada pa podeli koncesijo brez javnega razpisa skladno
z določbami tega zakona.

9. Vodna knjiga in vodni kataster

(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.

210. 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.

8. Druge prilagoditve določbam tega zakona

(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.

208. 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 brega ali obale ali
preko, mora dovoliti prost prehod ali dostop do obale.

10. Vodne izpostave
211. člen
(obstoječe vodne izpostave)

(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.

Obstoječe vodne izpostave nadaljujejo z dnem uveljavitve tega
zakona s svojim delom kot vodne izpostave iz 171. člena tega
zakona.

(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.

11. Ustanovitev Družbe za vode

(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.

212. člen
(ustanovitev Družbe)

209. člen
(prilagoditve, povezane z varstvom voda)

(1) Družbo ustanovi vlada v dvanajstih mesecih od uveljavitve
tega zakona.

(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) 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
200. člena tega zakona, prenesejo dokumentacijo in druge
podatke, ki se nanašajo na izvajanje nalog Družbe na Družbo v 3
mesecih od njene ustanovitve.

(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) Do ustanovitve Družbe opravlja njene naloge Uprava
Republike Slovenije za varstvo narave.

(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.

12. Ustanovitev Sklada za vode

(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.
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213. člen
(ustanovitev Sklada za vode)
Sklad za vode se ustanovi v šestih mesecih od uveljavitve zakona,
ki ureja javne sklade.
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13. Postopki, začeti pred uveljavitvijo zakona

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).

214. 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 203. in
206. člena tega zakona.

14. Predpisi vlade
215. člen
(predpisi vlade)
(1) Vlada izda izvršilne predpise po tem zakonu v dveh letih od
uveljavitve tega zakona.
(2) Vlaija sprejme načrte upravljanja povodij iz prvega odstavka
57. člena tega zakona najkasneje v petih letih od uveljavitve tega
zakona.

15. Predpisi ministra

(2) Do sprejetja predpisov iz 215. in 216. 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.

216. člen
(predpisi ministra)

218. člen
(odločba ministra)

Minister izda izvršilne predpise v treh letih od uveljavitve tega
zakona.

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.

16. Veljavnost predpisov
217. člen

VII. del: KONČNE DOLOČBE

(1) Do sprejetja predpisov iz 215. in 216. člena tega zakona
ostanejo v veljavi:

1. Prenehanje veljavnosti

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),

poročevalec, št. 21

219. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o vodah
(Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91).
(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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221. člen
(prenehanje veljavnosti koncesijskih aktov)

220. člen
(prenehanje veljavnosti posameznih zakonskih
določb)

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 205. ali 214. člena tega zakona, uporabljajo
pa se do spremembe koncesije v vodno dovoljenje, skladno z
določbami 205. člena tega zakona ali podelitve vodnega dovoljenja,
skladno z določbami 214. člena tega zakona.

(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.
(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.

222. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov lokalnih skupnosti)

(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.

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 215. in
216. člena tega zakona.

(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.

2. Začetek veljavnosti zakona

(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.

28. marec 2000

223. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

53

poročevalec, št. 21

III. OBRAZLOŽITEV

člen). S takšno določbo zakon ureja lastninjenje vodnih zemljišč,
ki so bila v družbeni lasti. Tista vodna zemljišča, na katerih je v
zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica oseb zasebnega prava,
ostanejo v njihovo lasti tudi po uveljavitvi zakona.

Zakon o vodah ureja upravljanje z vodami in v njegovem okviru
varstvo voda, urejanje odtočnih razmer zaradi ohranjanja in
povečevanja vodnih količin in varstva pred škodljivim delovanjem
voda, rabo in izkoriščanje voda, določa javno dobro in javne
službe na področju voda ter ureja vodne objekte in naprave ter
druga vprašanja upravljanja z vodami.

Zakon določa načela, ki jih je treba upoštevati pri rabi in
izkoriščanju ter drugih posegih v vode, ter obveznost vsakogar,
da varuje kakovost in količino voda ter jo uporablja varčno, skladno
s pogoji, ki jih določa ta zakon in drugi predpisi. Gre seveda za
izvršilne predpise po tem zakonu in druge predpise s področja
varstva okolja (6. člen)

Zakon je razdeljen na sedem delov in sicer:
- temeljne določbe,
- upravljanje z vodami,
- organizacija upravljanja z vodami,
- nadzor nad vodami,
- kazenske določbe,
- prehodne določbe in
- končne določbe.

Eden od bistvenih pogojev za zagotovitev varčne rabe voda je
vsekakor tudi uveljavitev polne ekonomske cene rabe ali
onesnaževanja voda. Zaradi tega zakon v 7. členu za vsako
rabo, izkoriščanje ali drugo obremenjevanje voda, razen za
splošno rabo, določa obveznost plačila povračila, takse ali drugih
dajatev.

I. del: TEMELJNE DOLOČBE (členi od 1 do 51)

V 8. členu so pojasnjeni nekateri manj znani, pa v zakonu
uporabljeni pojmi.

V prvem delu zakon, poleg uvodnih določb, ureja delitev voda in
določa javno dobro na vodah, določa omejitve lastninske pravice
na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter ureja vodne objekte
in naprave.

2. Delitev voda in pravni status vodnih zemljišč (členi
od 9 do 35)

1. Uvodne določbe (členi od 1 do 8)

Vode, ki so predmet zakona, so v 9. členu razdeljene na površinske
in podzemne vode, pri čemer se površinske vode naprej delijo na
celinske vode in morje, določene pa so tudi posamezne vrste
podzemnih voda.

V uvodnih določbah zakona so opredeljeni cilji zakona predvsem
v luči trajnostne rabe voda, načela upravljanja z vodami (npr.
celovitost povodja, trajnostna raba voda, preprečevanje
čezmernega obremenjevanja in nesmotrne rabe voda,
ekonomsko ovrednotenje voda in uveljavljanje stroškov zaradi
onesnaževanja in rabe voda, sodelovanje javnosti in upoštevanje
novih dognanj znanosti). V okviru uvodnih določb zakon ureja tudi
vprašanje lastnine vodnih zemljišč in določa nekatere manj znane,
vendar v zakonu uporabljene pojme.

Zaradi učinkovitejšega upravljanja z vodami zakon v 10. členu
določa, da se vode razvrstijo v 4. rede. V 1. in 2. red bodo uvrščeni
pomembnejši vodotoki in morje, vse ostale vode pa bodo
razvrščene v 3. ali 4. red. Vode bo v omenjene rede uvrstila vlada
s predpisom. Takšna razvrstitev je pomembna tudi zaradi
določanja meje priobalnih zemljišč in vzdrževanja vodnih ter
priobalnih zemljišč, kar zakon ureja v nadaljevanju.

Zakon določa, da je upravljanje z vodami v pristojnosti države,
razen nekaterih z zakonom določenih nalog, ki so v pristojnosti
lokalnih skupnosti (4. člen).

V 11. členu zakon celinske vode podrobneje razdeli na tekoče
(hudourniki, potoki in reke) in stoječe vode (naravna jezera,
vključno s presihajočimi, ribniki, mlake in drugi naravni vodni
zbiralniki). Zakon določa, da k tekočim vodam sodijo tudi vodotoki,
ki so nastali zaradi prestavitve naravnega vodotoka, k stoječim
vodam pa tudi vodni zbiralniki, ki so nastali z zajezitvijo tekočih
voda ali drugega posega v prostor. Glede morja pa zakon 29.
členu povzema določbe predpisov o pomorstvu, po katerih se
morje deli na notranje morske vode in teritorialno morje.

Zakon v 5. členu določa, da so vode in vodna zemljišča pod
posebnim varstvom države. Skupaj z določbo prvega odstavka
219. člena zakona, s katero se razveljavlja določba 1. odstavka
17. člena Zakona o varstvu okolja v tistem delu, ki je prejšnjo
družbeno lastnino na vodah pretvoril v lastnino države, in določbo
17. člena, po katerem je voda naravno javno dobro, je tudi na
vodah vzpostavljen pravni status, kot ga poznajo v evropskih
državah, to je, da vode niso niti v lasti oseb javnega niti zasebnega
prava, pač pa so javno dobro in pod posebnim varstvom države.
Podržavljenje prejšnje družbene lastnine je bilo v funkciji
prehodnega obdobja, s predlagano rešitvijo pa bo slovenski pravni
red na tem področju postal primerljiv z drugimi pravnim redi.

Zaradi določitve vodnega zemljišča celinskih voda zakon
opredeljuje mejo brega (13. člen), zaradi določitve vodnega
zemljišča morja pa mejo obale (29. člen). Meja vodnega zemljišča
določi Družba za vode, ki je urejena v nadaljevanju zakona, tako
določeno vodno zemljišče pa se vnese v zemljiški kataster (13.
člen).

Glede vodnih zemljišč zakon v S. členu določa, da so le-ta lahko
v lasti oseb zasebnega ali javnega prava. Takšna rešitev je
potrebna, ker je, ne glede na določbo obstoječega zakona o
vodah, da so vodna zemljišča v družbeni lastni, veliko zemljišč,
po katerih teče voda in so potemtakem vodna zemljišča po tem
zakonu, v zasebni lasti. Do tega je prišlo zaradi naravnih dogodkov,
ko je vodotok spreminjal strugo, ali zaradi človekovih posegov v
vode, stanje pa pravno ni bilo urejeno. Tista vodna zemljišča
površinskih voda, ki so na dan uveljavitve tega zakona v zemljiško
knjigo vpisana kot javno dobro, družbena last ali last občin,
postanejo z dnem uveljavitvijo tega zakona lastnina države (189.
poročevalec, št. 21

Zakon ureja tudi možnost določitve parcele vodnega zemljišča,
ki se izvede skladno s predpisi na področju geodetske dejavnosti
(14. člen).
Zaradi pomembnosti zemljišč, ki neposredno mejijo na vodna
zemljišča, zakon le-ta posebej opredeljuje kot priobalna zemljišča,
njihova zunanja meja pa sega 15 m oziroma 5 m od meje vodnega
zemljišča, odvisno od reda, v katerega je voda razvrščena (16.
člen In 30. člen).
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Zakon v členih od 17. do 22. in od 31. do 35. ureja eno od
temeljnih kategorij vodnega prava in sicer javno dobro, tako
naravno kot grajeno.

dovoljena, če je to potrebno zaradi zagotovitve varstva pred
škodljivim delovanjem voda, nemotenega izvajanja že pridobljene
vodne pravice ali običajne rabe nepremičnin.

Pravni režim naravnega vodnega javnega dobra se vzpostavi na
vodah in vodnih zemljiščih in sicer v 16. členu na celinskih in
podzemnih vodah ter vodnem zemljišču celinskih voda, v 31.
členu pa na morju in vodnem zemljišču morja.

3. Omejitve lastninske pravice na vodnih, priobalnih in
drugih zemljiščih (členi od 36 do 43)
Zakon v členih od 38 do 44 ureja omejitve lasfninske pravice na
vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih. Pri tem zakon ureja primere
omejitev lastninske pravice, ki izvirajo iz zagotavljanja ekološke
in socialne funkcije lastnine, skladno s 67. členom ustave, in
primere odvzema aH omejitve lastninske pravice, skladno z 69.
členom ustave.

Pravni režim grajenega vodnega javnega dobra celinskih voda
se vzpostavi vodnem zemljišču, ki je nastalo na kmetijskem,
gozdnem ali stavbnem zemljišču zaradi prestavitve ali ureditve
naravnega vodotoka ali zajezitve tekočih voda, in je namenjeno
splošni rabi, ter na grajenem objektu na vodnem ali priobalnem
zemljišču kot npr. grajena obala celinskih voda, pomol in drugem
podobnem objektu, ki je namenjen splošni rabi (18. člen). V 35.
členu zakon določa grajeno javno dobro morja. To postane objekt
na vodnem ali priobalnem zemljišču (grajena morska obala,
valolom in podobno), namenjen splošni rabi, depresijsko zemljišče
ali zemljišče, ki nastane kot nasip ali zasip na vodnem zemljišču.

V 38. in 39. členu zakon ureja omejitve lastnine zaradi zagotovitve
splošne rabe vodnega ali morskega dobra ter opravljanja javnih
služb po tem zakonu, v 40. členu pa zakon ureja omejitve lastnine,
povezane z raziskovanjem podzemnih voda. Te omejitve so
dopustitev neškodljivega prehoda čez zemljišče do vodnega ali
morskega dobra, če ta v primerni oddaljenosti ni mogoč po javnih
ali zasebnih cestah ali poteh, dopustitev splošne rabe voda in
vodnega ali morskega dobra, dopustitev neškodljivega dostopa
na zemljišče izvajalcem javnih služb ter dopustitev postavitve in
obratovanja merilnih naprav in opravljanja drugih del, povezanih
z raziskovanjem podzemnih voda za oskrbo s pitno vodo.

Naravno vodno javno dobro nastane z naravnim dogodkom, to
dejstvo pa ugotovi Družba za vode z določitvijo vodnega zemljišča
(17. in 32. člen). Zakon določa nastanek grajenega vodnega
javno dobra. Takšen status pridobi zemljišče z odločbo ministrstvo,
objekt na vodnem ali priobalnem zemljišču, kije namenjen splošni
rabi pa z odločbo, ki jo izda organ, kije dovolil poseg v prostor, po
zaključenem posegu v prostor. Tudi status grajenega vodnega
dobra se po uradni dolžnosti vpiše v zemljiški kataster (19. in 34.
člen).

Zakon pa določa, da ima lastnik priobalnega zemljišča zaradi
omejitev, povezanih z opravljanjem javnih služb, pravico do
zamenjave ali odkupa zemljišča ali odškodnine, če je raba tega
zemljišča trajno onemogočena ali bistveno otežena. (43. člen).

Zakon v 20. In 32. členu določa, da naravno vodno javno dobro
preneha, če vodno zemljišče zaradi naravnih dogodkov ali
posegov v prostor preneha biti vodno zemljišče. Prenehanje
javnega dobra ugotovi na zahtevo lastnika zemljišča ministrstvo
z odločbo, izbris statusa vodnega dobra iz zemljiškega katastra
se izvede po uradni dolžnosti, vodno zemljišče pa se razvrsti v
vrste zemljišč po predpisih na področju kmetijstva, gozdarstva
ali stavbnih zemljišč, v soglasju s pristojnimi ministrstvi.

V 41. in 42. členu zakon določa situacije, ko je zaradi javne
koristi dopustna razlastitev vodnih ali priobalnih zemljišč.

4. Vodni objekti in naprave (členi od 44 do 51)
V tem poglavju zakon ureja dve kategoriji vodnih objektov in naprav
in sicer vodno infrastrukturo ter objekte in naprave, namenjene
posebni rabi ali izkoriščanju vodnega ali morskega dobra. Zakon
pooblašča ministra, da s predpisom podrobneje določi, kaj se
šteje za vodno infrastrukturo. Pojem vodne infrastrukture se
uporablja za tiste objekte in naprave, ki so se po veljavnem zakonu
šteli za vodnogospodarske objekte in naprave v splošni rabi.

Postopek prenehanja grajenega vodnega javnega dobra je enak
postopku prenehanja naravnega vodnega javnega dobra, pri
čemer objektom na vodnem ali priobalnem zemljišču (grajena
obala ipd.) preneha status grajenega vodnega dobra, če so postali
trajno nepotrebni za splošno rabo, ali če ogrožajo življenje ali
zdravje ljudi (21. člen).

Zakon v 45. členu ureja nastanek in prenehanje vodne
infrastrukture, v 46. členu pa določa njen pravni režim.

Zakon v 22. členu določa pravni režim naravnega in grajenega
vodnega javnega dobra. Zanj je značilno, da je javno dobro pod
posebnim varstvom države in ga lahko uporablja vsakdo pod
enakimi pogoji v okviru.splošne rabe. Zaradi pomena, ki ga imajo
vode, zakon določa, da je za rabo, ki presega okvir splošne rabe
(posebna raba) treba pridobiti vodno dovoljenje ali koncesijo.
Zakon pooblašča vlado, da s predpisom določi območja, kjer je
splošna raba vodnega in grajenega vodnega dobra omejena aH
prepovedana zaradi varstva njegove naravne vloge, varovanja
življenja ali zdravja ljudi, posebne rabe ali izkoriščanja in predpiše
način dovoljene splošne rabe.

V 47. členu je urejena splošna raba vodne infrastrukture, v 48.
členu pa uporaba vodne infrastrukture za druge namene. V teh
primerih, ko je gre za infrastmkturo v lasti države ali drugih oseb
javnega prava, morata njen lastnik ali upravljavec z osebo, ki jo
namerava uporabljati za druge namene, medsebojna razmerja
uredita s pogodbo. Zakon pod posebnimi pogoji omogoča tudi
soinvestitorstvo pri gradnji vodne infrastmkture, če jo gradi država
ali druga oseba javnega prava, pri čemer pa zainteresirana oseba
na vodni infrastrukturi nima lastninskih upravičenj.

Če namerava lastnik vodnega to zemljišča to zemljišče prodati,
ima država predkupno pravico (23. člen).

V 50. členu zakon določa pravila ravnanja, ki jih mora upoštevati
imetnik vodne pravice oziroma upravljavec vodnega objekta,
namenjenega posebni rabi ali izkoriščanju vodnega ali morskega
dobra.

Zakon v členih od 24 do 28 ureja primere, ko celinske vode
zaradi naravnega dogodka zapustijo vodno zemljišče in postopek
vzpostavitve prejšnjega stanja. Vzpostavitev prejšnjega stanja je
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V členih od 65 do 67 zakon določa prepovedi in omejitve, ki se
nanašajo na odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v
površinske vode ter odvzem toplote iz površinskih voda,
neposredno in posredno odvajanje odpadnih voda v podzemne
vode, oddajanje in odvzem toplote iz podzemnih voda. V teh členih
zakon določa tudi prepovedi in omejitve, povezane z gnojenjem
ali uporabo sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih
celinskih voda ter pravila ravnanja pri plovbi s plovili na pogon z
motorji na notranje izgorevanje na celinskih vodah. Tako določa,
da je plovba s takšnimi plovili prepovedana, razen za potrebe
gospodarjenja z vodami, varstva voda, reševanja ljudi, živali in
premoženja ter zaradi obrambe države. Zakon vlado, da s
predpisom določi celinske vode ali njihove dele, kjer pa je uporaba
teh plovil dovoljena. Varstvo morja pred onesnaževanjem s plovil
bo urejeno s predpisi o pomorstvu (67. člen).

II. del: UPRAVLJANJE Z VODAMI (členi od 52 do 170)
1. Teritorialne podlage za upravljanje z vodami (52. in
53. člen)
Zakon določa kot temeljno teritorialno enoto upravljanja z vodami
povodje (ki se deli na podpovodja in dele podpovodij), na teh pa
se določijo vodna območja. Povodje je določeno skladno
opredelitvijo povodja v predlogu okvirne direktive EU, zaradi česar
sta na območju Republike Slovenije dve povodji in sicer povodje
Jadranskega morja s pritoki (vključno z reko Sočo in njenimi
pritoki) in Donavsko povodje, ki ga sestavljajo Sava, Drava in
Mura s pritoki (52. člen). V 53. členu je določenih pet vodnih
območij in sicer vodna območja rek Mure, Drave, Save, Soče in
vodno območje Primorske. Zakon pooblašča vlado da določi meje
vodnih območij na podlagi razvodnic površinskih voda.

Zakon v 68. členu določa, da je v površinskih vodah in na vodnem
zemljišču prepovedano pranje vseh vozil in drugih strojev ali
naprav.

2. Programi in načrti na področju upravljanja z vodami
(členi od 54 do 61)

V nadaljevanju zakon prepoveduje tudi odlaganje aH odmetavanje
snovi, predmetov ali odpadkov v vode, na vodnem in priobalnem
zemljišču pa odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi, odlaganje
ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih
podobnih snovi in odlaganje'odpadkov (69. člen).

Za upravljanje z vodami država sprejema nacionalni program
upravljanja z vodami, za njegovo izvedbo pa načrte upravljanja z
vodami in sicer načrte upravljanja povodij, podpovodij in delov
podpovodij (54. člen).

V 70. členu zakon ureja pravila ravnanja, povezana z gradnjo
določenih objektov in naprav, prevozom, pretovorom in
skladiščenjem nevarnih snovi in nevarnih odpadkov na vodne,
priobalnem zemljišču ter vodovarstvenem območju. Zakon določa,
da se prevoz in pretovor nevarnih snovi na morju ureja skladno s
predpisi na področju pomorskega prometa.

S programom upravljanja z vodami se določi državna politika
upravljanja z vodami (55. člen), sprejme pa ga Državni zbor na
predlog vlade za najmanj 10 let (55. člen).
Načrt upravljanja povodja vsebuje opis stanja povodja, ekonomsko
vrednotenje varstva voda, urejanja odtočnih razmer in rabe
vodnega ali morskega dobra, cilje upravljanja z vodami na
posameznem povodju, program ukrepov za njihovo doseganje,
opis aktivnosti in zaključkov sodelovanja javnosti pri pripravi načrta
ter določitev omejitev in pogojev za rabo ali izkoriščanje vodnega
aH morskega dobra in drugih posegov v vodno ali morsko dobro
(57. člen).

Zakon posebej ureja dolžnosti oseb v zvezi z izlivanjem,
odmetavanjem ali odlaganjem nevarnih ali škodljivih snovi v vode.
na vodno ali priobalno zemljišče ali na zemljišče v varstvenem
območjih, do katerega je prišlo zaradi nesreče ali okvare (71.
člen).
Zakon določa, da je treba zaradi varstva vodnih in obvodnih
organizmov in njihovih življenjskih prostorov pri vseh posegih v
površinske vode, na vodno ali priobalno zemljišče omogočiti
ohraniti pogoje za razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov,
v prezimovališčih vodnih in obvodnih organizmov varovati pogoje
za prezimovanje in ohranjati druge pogoje, ki so pomembni za
obstoj in razvoj vodnih in obvodnih organizmov (72. člen).

Pri pripravi načrtov sodelujejo pristojni organi države in lokalnih
skupnosti na območju povodja, izvajalci javnih služb, nevladne in
druge organizacije, imetniki vodne pravice pa tudi lastniki vodnih
in priobalnih zemljišč na območju, ki ga ureja načrt ter in druge
fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju načrta stalno bivališče
ali sedež. Zakon določa tudi postopek sodelovanja javnosti in
obveznost njegove objave (58. člen).

Zakon v 75. členu predpisuje, da mora biti pri vseh posegih v
tekoče vode, ki bi lahko zmanjšali njen pretok, v vseh letnih
obdobjih zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok, opisuje kriterije
za njegovo določitev, določi pa se v aktu o podelitvi vodne pravice
na podlagi strokovnega mnenja Družbe za vode.. Zakon
pooblašča ministra, da predpiše vrste posegov, pri katerih mora
biti zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok in metodologijo
njegovega določanja.

Zakon določa, da načrte upravljanja povodja sprejme vlada za
obdobje 6 let (59. člen). Ta rok je določen zaradi uskladitve z
bodočo ureditvijo v EU.
V 61. členu zakon ureja povezanost načrtov s prostorskimi akti
države in lokalnih skupnosti. '

Zakon v 76. členu dovoljuje odvzemanje naplavin iz površinskih
voda le v obsegu, ki ne spreminja naravnih procesov in ne ruši
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. Zakon
pooblašča ministra, da lahko predpiše tudi obveznost in način
vračanja naplavin v vodotok.

3. Varstvo voda in obvodnih ter obvodnih ekosistemov
(členi od 62 do 88)
Zaradi varstva in izboljšanja kakovosti ter zagotovljanja rabe ali
izkoriščanja voda zakon v 63. In 64. členu ureja razvrščanje
površinskih in podzemnih voda v razrede, glede na njihovo
ekološko, kemijsko in količinsko stanje. Vlado pooblašča za
določitev parametrov ekološkega, kemijskega in količinskega
stanja voda, ministra pa za razvrščanje površinskih in podzemnih
voda v razrede.
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Zaradi posebnega pomena, ki ga imajo za ohranjanje naravnega
ravnovesja mokrišča in somornica, zakon v 74. In 77. členu
določa prepovedi in pravila ravnanja, povezana z ohranjanjem
vodnega režima mokrišč in območij somornice. Mokrišča bodo
opredeljena skladno z določbami Ramsarske konvencije, ki jo je
Republika Slovenija že ratificirala.
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Zaradi varstva voda pred onesnaževanjem in varstva vodnih
količin zakon določa več vrst varstvenih območij in sicer
vodovarstvena, evtrofična in območja kopalnih voda.

Na teh območjih zakon predpisuje vrsto prepovedi in omejitev, ki
se nanašajo na posege v prostor, opravljanje dejavnosti in druga
ravnanja (94. do 102. člen).

Na teh območjih zakon predpisuje poseben pravni režim, ki se
nanaša na prepovedi in omejitve v zvezi z opravljanjem dejavnosti
ter druge omejitve. Zakon določa tudi obveznost označevanja
vodovarstvenih območij, kar je naloga lokalne javne službe oskrbe
s pitno vodo, razen na območju zavarovanja mineralne, termalne
in termomineralne vode, kjer je to dolžnost imetnika pravice rabe
ali izkoriščanja, in kopalnih voda, kjer je to naloga lokalne
skupnosti. Drugače kot v obstoječi ureditvi, kjer je to v pristojnosti
lokalne skupnosti, zakon vse pristojnosti, povezane z
zavarovanjem vodovarstvenih območij, prenaša na državo.
Takšna ureditev je potrebna zaradi velikega števila občin in zaradi
zagotovitve enake razpoložljivosti vodnih virov, namenjenih oskrbi
prebivalstva s pitno vodo. Obveznost zavarovanja kopalnih
območij, ki je obstoječa pravna ureditev ne pozna, pa je potrebna
zaradi uskladitve z zakonodajo EU.

Zakon kot naloge države in lokalnih skupnosti določa načrtovanje,
gradnjo in upravljanje vodne infrastrukture ter načrtovanje in
izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti
pred škodljivim delovanjem voda (103. člen), kot obvezno državno
gospodarsko javno službo pa opredeljuje obratovanje in
vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred
škodljivim delovanjem voda (108. člen) in spremljanje stanja
(monitoringa) naravnih pojavov (109. člen).
V 104. členu zakon določa obseg varstva pred poplavami, ki ga
zagotavljata država in lokalna skupnost, pri čemer se delež lokalne
skupnosti določi, glede na bruto družbeni proizvod lokalne
skupnosti, v višini največ do ene tretjine potrebnih sredstev.
V 106. členu zakon določa vrste ukrepov, ki jih zagotavljata
država in lokalna skupnost v času povečane stopnje ogroženosti
zaradi škodljivega delovanja voda.

Zaradi varstva vode za oskrbo s pitno vodo in rabe ali izkoriščanja
mineralne, termalne in termomineralne vode se s predpisom vlade
določijo vodovarstveno območje (členi od 78 do 82).

V 110. členu zakon določa pravila, ki jih morajo pristojne službe
upoštevati pri izvedbi intervencije ob naravni nesreči, nastali zaradi
škodljivega delovanja voda

Zaradi varstva voda pred evtrofikacijo vlada določi evtrofična
območja (83. In 84. člen), lokalna skupnost pa območje kopalnih
voda (85. člen).

V111. členu je določena obveznost sanacije posledic škodljivega
delovanja voda na vodnem, priobalnem ali ogroženem zemljišču
in sicer na podlagi programa sanacije, ki ga pripravi ministrstvo.

Za izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja vodnih in
obvodnih ekosistemovpovršinskih voda država zagotavlja njihovo
renaturacijo. (87. člen)

Če je nastala škoda na vodnem, priobalnem ali na zemljišču na
ogroženem zemljišču ali na vodnem objektu in napravi, ki je v lasti
države, zagotovi sredstva za njihovo sanacijo država.

V 88. členu zakon predpisuje kriterije za odškodnino, do katere
je upravičen lastnik zemljišč na vodovarstvenem območju zaradi
omejitev, ki izvirajo iz pravnega režima na vodovarstvenem
območju. Zakon v tem členu daje lastniku zemljišča možnost, da
namesto odškodnine zahteva od lokalne skupnosti zamenjavo
ali odkup svojega zemljišča. Če je območje zavarovano zaradi
izkoriščanja termalne, mineralne, termomineralne ali druge
podzemne vode za proizvodnjo pijač pa je zavezanec za
zamenjavo, odkup ali odškodnimo imetnik vodne npravice.

Če je nastala škoda 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, pa je njeno
sanacijo dolžan zagotoviti lastnik ali upravljavec.
Zakon v 112. členu ureja vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.
Ta dejavnost je določena kot obvezna državna oziroma lokalna
gospodarska javna služba, del nalog, povezanih z vzdrževanjem
vodnih in priobalnih zemljišč pa zakon nalaga lastniku ali drugemu
uporabniku vodnega in priobalnega zemljišča ter imetniku vodne
pravice (112. do 115. člen).

4. Urejanje odtočnih razmer (členi od 89 do 117)
Zakon določa, da obsega urejanje odtočnih razmer skrb za
ohranjanje in povečevanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim
delovanjem voda in vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč
(89. člen)

V 116. in 117. členu zakon ureja omejitve lastninske pravice,
povezane z opravljanjem javnih služb varstva pred škodljivim
delovanjem voda in primere ter kriterije za odškodnino.

Dejavnost obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture,
namenjene ohranjanju in povečevanju vodnih količin je v 90. členu
opredeljena kot obvezna državna gospodarska javna služba,
zakon pa pooblašča ministra, da izda podrobnejše normative o
njihovem izvajanju.
(
Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda zakon v členih
od 92 do 111 določa ogrožena območja in predpisuje z njimi
povezane prepovedi in omejitve, določa naloge države in lokalnih
skupnosti v zvezi z varstvom pred škodljivim delovanjem voda
ter določa javne službe na področju varstva pred škodljivim
delovanjem voda.

5. Raba in izkoriščanje vodnega ali morskega dobra
(členi od 118 do 131)
V tem sklopu zakon določa pravila, povezana s splošno in
posebno rabo vodnega ali morskega dobra.
Zakon v 118. členu določa, da ima v okviru splošne rabe vsakdo
pravico brez vodnega dovoljenja ali koncesije rabiti vodno ali
morsko dobro pod pogoji, ki jih določa ta zakon in na njegovi
podlagi izdani predpisi, 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, izvajanje
vodnih pravic in pravice lastnikov zemljišč. Splošna raba obsega
zlasti rabo vodnega ali morskega dobra za pitje in druge osebne
potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav ali

Kot ogrožena območja zakon v 92. členu določa poplavno
območje, hudourniško območje, erozijsko območje, plazljivo
območje in plazovito območje. Ogrožena območja se določijo v
načrtu upravljanja povodij na podlagi ocene ogroženosti.
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zgraditve objekta in naprave, za katero je po predpisih o urejanju
prostora predpisano dovoljenje, in rabo vodnega ali morskega
dobra za kopanje, potapljanje ali druge oblike rekreacije.

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. Poleg tega zakon omogoča prenos
vodne pravice tudi z dedovanjem.

V členih od 119 In 120 zakon ureja nekatere posebnosti,
' povezane s splošno rabo, kot npr. splošno rabo zemljišč
presihajočih jezer in rabo voda za plovbo.

Zakon v 134. členu določa pravila, povezana z objektom ali
napravo, ki jo je zaradi posebne rabe vodnega ali morskega
dobra zgradil imetnik vodne pravice. Če po prenehanju vodne
pravice le-te ni mogoče podaljšati ali prenesti, mora njen imetnik
takšen objekt ali napravo odstraniti na svoje stroške. Če je ne
odstrani v enem letu od prenehanja vodne pravice, zagotovi
odstranitev država na njegov račun. Če je takšen objekt ali napravo
mogoče nameniti za varstvo kakovosti voda, vodnih količin,
ohranjanju naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov
ali za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, pa preide z dnem
prenehanja vodne pravice v last države brez odškodnine.

Zakon opredeljuje kot posebno rabo vsako rabo ali izkoriščanje
vodnega ali morskega dobra, ki presega meje splošne rabe, zanjo
pa predpisuje obveznost pridobitve vodnega dovoljenja ali
koncesije (121. člen). Ta določba pomeni implementacijo določbe
prvega odstavka 70. člena Ustave RS, po kateri se na javnem
dobru lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih
določa zakon.
V členih od 122 do 125 so določeni primeri, ko se posebna raba
v javno korist šteje za nedopustno ali pa se lahko dovoli le pod
posebnimi pogoji. Poleg tega je predpisana možnost naložitve
obveznosti imetniku vodne pravice, da pri načrtovanju, gradnji in
obratovanju objekta za izvajanje vodne pravice omogoči uporabo
tega objekta tudi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ali
omogočiti njegovo uporabo tudi za splošno rabo in oskrbo s pitno
vodo. Zakon določa kriterije za začasno omejitev in ustavitev
izvajanja vodne pravice in kriterije za njen odvzem.

Zakon v 135. členu določa obveznost plačila za vodno pravico,
v 136. členu pa posebej ureja vodno povračilo, ki se plačuje za
rabo vodnega ali morskega dobra ali naplavin.
V členih od 138 do 148 zakon ureja vodno dovoljenje. S tem v
zvezi določa vrste rabe, za katero je treba pridobiti vodno
dovoljenje, način pridobitve vodnega dovoljenja, čas, za katerega
se dovoljenje lahko izda (največ 15 let), kriterije za njegovo
spremembo in postopek spreminjanja, kriterije za odvzem
vodnega dovoljenja in postopek odvzema ter primere, v katerih
vodno dovoljenje preneha.

V členih od 126 do 131 zakon predpisuje pravila ravnanja,
povezana z nekaterimi posebnimi oblikami rabe ali izkoriščanja in
sicer: raziskovanjem podzemnih voda in vodnih virov, izvajanjem
rudarskih del, lastno oskrbo s pitno vodo, odvzemom tekočih
voda za tehnološke namene in odvajanjem odpadnih voda, rabo
in izkoriščanjem vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno
vodo ter gradnjo objektov na vodnem zemljišču ali tvorjenje
depresijskega zemljišča.

V členih od 149 do 162 zakon ureja koncesijo. S tem v zvezi
določa vrste rabe, za katere je treba pridobiti koncesijo, čas, za
katerega se podeli (največ 30 let), postopek pridobitve koncesije
in nekatera vprašanja, povezana s koncesijsko pogodbo.
V zvezi s postopkom podeljevanja koncesije zakon ohranja
temeljne rešitve iz zakona o varstvu okolja, nekoliko drugače pa
ureja vprašanja pobude za izdajo koncesijskega akta.

6. Vodna pravica (členi od 132 do 162)

Zaradi tega, ker se zakon o varstvu okolja glede rabe ali
izkoriščanja naravnih dobrin v zvezi z nekaterimi vprašanji
koncesije sklicuje na smiselno uporabo zakona o gospodarskih
javnih službah, so v predlaganem zakonu nekatera vprašanja
koncesije za rabo voda podrobneje urejena. To se nanaša zlasti
na spremembo in prenehanje koncesije ter v okviru slednje zlasti
prenehanje koncesijske pogodbe in odvzem koncesije. V zvezi z
ureditvijo koncesije predlagani zakon drugače kot zakon o varstvu
okolja ne veže podeljevanja koncesije na naravne dobrine, ki so
v lasti države ali lokalne skupnosti. Drugače kot zakon o varstvu
okolja tudi ne veže podeljevanje konecesij na vsako gospodarsko
rabo ali izkoriščanje vodnega ali morskega dobra.

Obstoječi zakon o vodah predpisuje za rabo voda in izpuščanje
odplak, odpadkov in drugih snovi, ki bi utegnila onesnažiti vodo ali
vplivati na spremembo vodnega režima, pridobitev
vodnogospodarskega dovoljenja. Predlagani zakon pa za rabo
ali izkoriščanje vodnega ali morskega dobra predpisuje pridobitev
vodnega dovoljenja ali koncesije.
Pravni institut koncesije se uporablja v tistih primerih, ko je na
omejenem naravnem viru mogoča konkurenca večih oseb. Poleg
tega pa ta institut v predlaganem zakonu državi omogoča, da
zaradi omejenih naravnih virov, zaradi ohranjanja voda bodočim
generacijam in skladno z obveznostjo prehoda na trajnostno rabo
voda, podeljuje vodno pravico glede na omenjene kriterije. Njena
odločitev o podelitvi vodne pravice torej ni tako vezana na zahtevo
zainteresirane osebe kot v primeru izdaje vodnega dovoljenja.

7. Poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim
(členi od 163 do 166)

Zakon v členih od 132 do 137 ureja splošna pravila, povezana
s pridobitvijo, izvajanjem, prenosom in prenehanjem vodne
pravice.

Zakon določa, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vodni režim, lahko izvede samo v skladu z vodnim
soglasjem, ki ga je treba pridobiti v postopku pridobitve dovoljenja
za poseg v prostor. Posege, za katere je treba pridobiti vodno
soglasje, podrobneje predpiše minister. Predlagana rešitev se
bistveno ne razlikuje od obstoječe ureditve (vodnogospodarsko
soglasje v zakonu o vodah), novost je možnost pridobitve
informacije o posegih v prostor, ki lahko vplivajo na vodni režim, S
tem bo investitor pridobil predhodno informacijo o pogojih, pod
katerimi bo dovoljen poseg v prostor. Ta informacija nima značaja
upravne odločbe (164. člen).

Vodno pravico je mogoče pridobiti na podlagi vodnega dovoljenja
ali koncesije. Zakon kot izjemo določa da postane imetnik vodne
pravice odvzemanja vode za proizvodnjo pijač tudi lastnik
načrpane vode in sicer tisto količino, za katero je pridobil vodno
pravico (132. člen).
Zaradi zagotavljanja tekočega izvajanja gospodarskih dejavnosti,
povezanih z rabo ali izkoriščanjem vodnega ali morskega dobra
zakon v 133. členu ureja prenos vodne pravice. Le-to lahko njen
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8. Vodna knjiga in vodni kataster (členi od 167 do 170)

tudi vodovarstveni nadzorniki na podlagi javnega pooblastila in
določa njihove naloge in pristojnosti (184. do 187. člen).

Zakon določa, da vodno knjigo sestavljajo evidence o podeljenih
vodnih pravicah in izdanih vodnih soglasjih ter zbirka listin, vodni
kataster pa popis voda, popis vodnih objektov in naprav in popis
varstva voda.

V. del: KAZENSKE DOLOČBE (188. člen)
V 188. členu zakon predpisuje prekrške in določa kazni zanje.

Vodno knjigo in vodni kataster vodi ministrstvo. Zakon tudi določa,
da ima vsakdo pravico zahtevati in pridobiti izpiske iz vodne
knjige in vodnega katastra proti plačilu stroškov, ki pa ne smejo
presegati materialnih stroškov posredovanih informacij.

VI. del: PREHODNE DOLOČBE (členi od 189 do 214)
V prehodnih določbah zakon ureja vprašanja, povezana z
lastninjenjem obstoječih vodnih zemljišč in objektov ter naprav,
ureja način določitve vodnih zemljišč po tem zakonu, ureja
nastanek naravnega in grajenega vodnega ali morskega javnega
dobra (členi od 189 do 197).

III. del: ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI
(členi od 171 do 180)
Zakon določa, da je za opravljanje upravnih in z njimi povezanih
strokovnih pristojno ministrstvo, pri tem pa se ohranja obstoječa
teritorialna organiziranost ministrstva z vodnimi izpostavami na
posameznih vodnih območjih (171. člen).

V nadaljevanju zakon ureja vprašanja določitve vodne
infrastrukture in ureditev razmerij glede njene uporabe za druge
namene (členi od 198 do 200).

Zakon določa, da se za opravljanje določenih strokovnih nalog
ministrstva in drugih nalog ustanovi Družba za vode kot javno
podjetje v obliki družbe z omejeno odgovornostjo. Zakon določa
tudi kapital družbe, vire sredstev in njihovo porabo ter letni načrt
dela družbe (172. do 177. člen).

Zakon v 201. členu določa prehodni režim za načrtovanje
upravljanja z vodami, pri čemer določa, da se do sprejetja načrtov
upravljanja z vodami po tem zakonom za upravljanje z vodami
uporabljajo obstoječe vodnogospodarske osnovi.
Naslednji sklop, ki ga v prehodnih določbah ureja zakon, je
pretvorba pridobljenih vodnih pravic v vodne pravice po tem
zakonu ter druge prilagoditve določbam tega zakona (členi od
205 do 209).

Kot organe družbe zakon določa nadzorni svet in direktorja (178.
člen).
Za sofinanciranje javnih služb po tem zakonu in financiranje
strokovnih nalog Družbe za vode zakon predvideva ustanovitev
Sklada za vode, skladno z zakonom, ki ureja javne sklade. Zakon
kot vire sklada določa plačila za vodne pravice, v delu, ki pripada
državi, in vodna povračila (179. člen).

Zakon v 210. členu ureja preoblikovanje vodne knjige in vodnega
katastra, v 212. členu ustanovitev ustanovitev Družbe za vode,
v 213. pa ustanovitev Sklada za vode.
V 214. členu zakon določa, da se postopki za pridobitev
vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj po
obstoječem zakonu o vodah ter dovoljenj ali koncesij na podlagi
zakona o varstvu okolja dokončajo po novem zakonu, če do
uveljavitve tega zakona še niso bili dokončani.

Zakon v zvezi z javnimi službami v posameznih poglavjih določa
dejavnosti, ki se izvajajo kot obvezne državne gospodarske javne
službe, oblike izvajanja (javno podjetje, koncesija ipd.) pa prepušča
predpisu iz 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93). Zakon v poglavju o organizaciji
upravljanja z vodami predvideva kot podlago za opravljanje javnih
služb letne načrte dela, ki jih določi minister (180. člen).

V 215. členu zakon določa roke za izdajo predpisov vlade, v
216. členu pa roke za izdajo predpisov ministra.
V 217. členu zakon našteva predpise, ki do uveljavitve novih
ostanejo v veljavi.

IV. del: NADZOR NAD VODAMI (členi od 181 do 187)
Zakon določa, da izvršuje inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem
določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov
inšpektorat, pristojen za vode, podrobneje določa ukrepe
inšpektorjev in primere za izdajo ustne odločbe (181 do 187.
člen). Zakon določa tudi, da naloge neposrednega nadzora nad
stanjem voda in izvajanjem zakona poleg inšpektorjev opravljajo
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VII. del: KONČNE DOLOČBE (členi od 218 do 220)
Zakon v končnih določbah razveljavlja obstoječi zakon o vodah
in nekatere določbe zakona o varstvu okolja ter določa prenehanje
uporabe nekaterih predpisov bivše SFRJ.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

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

Zakon o vodah - prva obravnava

Da
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«
b) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

Prenos zahtev navedenih direktiv je deloma že izveden oziroma
bo izveden z zakonodajo na področju varstva okolja (mejne
vrednosti emisij in imisij voda ipd.) in zdravstvene ustreznosti
živil (pitna voda).

70. člen in drugi odstavek 71. člena

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

d) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene:

61 Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

Obveznosti so izpolnjene v celoti

Ne

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik?

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

Ena od predhodnih delovnih verzij zakona je prevedena v angleški
jezik

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

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza—)

76/160/EEC: Council Directive of 8 December 1975 concerning
the quality of bathing vvater (delno)
Proposal of the Directive 1999/ /EC of the European Parliament
and of the Council of establishing a Framevvork for Community
action in the field of vvater policy, october 1999), vključno z
obstoječimi direktivami, ki bodo vključene v to direktivo (75/440/
EEC Council Directive of 16 June 1975 concerning the quality
required of surface water intended for the abstraction of drinking
water in the MS, 79/869/EEC Council Directive of 9 October 1979
concerning the methods of rpeasurement and frequencies of
sampling and analysis of surface vvater intended for the abstraction of drinking vvater in the MS, 80/68/EEC Council Directive of
17 December 1979 on the protection of groundvvater against
pollution caused by certain dangerous substances, 78/659/EEC
Council Directive od 18 July 1978 on the quality of fresh vvaters
needing protection or improvemnent in order to support fish life in
79/923/EEC Council Directive of 30 October 1979 on the quality
required of shellfish vvater) (delno)
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DISAE SLO 111: »Technical Assistance in the Development of an
Implementation Programme for Integrated River Basin Management«, Inštitut ža javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani
81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev
Zakon o vodah je vključen v Državni program za prevzem
pravnega reda ES in sicer v poglavje Okolje - področje Vode. Rok
je upoštevan.

Vodja pravno sistemske
službe za varstvo okolja:
DUŠAN PICHLER

60

Minister
za okolje in prostor:
DR. PAVEL GANTAR
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

VZAJEMNI

NALOŽB

IN

SPORAZUMA

ZAŠČITI

MED

REPUBLIKO

IN

0

POSPEŠEVANJU

REPUBLIKO

SLOVENIJO

MADŽARSKO

(RHUZPN)

- EPA 1113-11-

Številka: 436-24/00-1 (t)
Ljubljana, 9. marca 2000

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji dne 9. marca 2000
določila besedilo:

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj;
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- dr. Ernerst PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Tatjana BRUNČEK JOVIČEVIČ, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
VZAJEMNI ZAŠČITI IN POSPEŠEVANJU NALOŽB MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO,
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

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb
med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisan v
Budimpešti 15. oktobra 1996.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*

" Besedilo sporazuma v madžarskem jeziku je na vpogled v sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
28. marec 2000
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Republika Slovenija in Republika Madžarska, v nadaljevanju
pogodbenici, sta se

5. Izraz "dohodek" pomeni znesek, ki ga prinaša naložba, in
vključuje dobiček, obresti, dividende, licenčnine, licenčne
pristojbine in druge zakonite dohodke.

v želji, da ustvarita ugodne pogoje za boljše gospodarsko
sodelovanje med državama in zlasti za naložbe vlagateljev ene
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice;

6. Izraz "ozemlje" pomeni ozemlje Republike Slovenije oziroma
ozemlje Republike Madžarske.

zavedajoč se, da bo sporazum o priznavanju ustreznega
obravnavanja takih naložb spodbujal pretok kapitala in
gospodarski razvoj pogodbenic in da je zaželjeno pošteno in
pravično obravnavanje naložb,

2. člen
POSPEŠEVANJE IN ZAŠČITA NALOŽB
1. Vsaka pogodbenica spodbuja investitorje druge pogodbenice
da vlagajo v naložbe na njenem ozemlju in take naložbe
dopušča v skladu s svojimi zakoni in predpisi.

dogovorili, kot sledi:

2. Vsaka pogodbenica vedno jamči za pošteno in pravično
obravnavanje naložb investitorjev druge pogodbenice in
njihovega reinvestiranega dohodka ter dodatnih vloženih
sredstev za razširitev in ohranjanje takih naložb.

1. člen
OPREDELITEV POJMOV
Za namene tega sporazuma:
1. Izraz "naložba" zajema katero koli vrsto vloženega
premoženja investitorja ene pogodbenice na ozemlju druge
pogodbenice v skladu z zakoni in predpisi te pogodbenice in
vključuje zlasti, vendar ne izključno:

3. člen
NACIONALNI TRETMA IN OBRAVNAVANJE PO
NAČELU DRŽAVE Z NAJVEČJIMI UGODNOSTMI
1. Vsaka pogodbenica vedno obravnava naložbe, ki jih izvajajo
investitorji druge pogodbenice, in dohodek, ki jim ga te naložbe
prinašajo, na podlagi nič manjših ugodnosti, kot jih priznava
svojim investitorjem ali investitorjem iz katere koli druge
države, kar je pač ugodnejše.

a) premičnine in nepremičnine in druge lastninske pravice,
kot so hipoteke, pravice zasega in zastave;
b) delnice, obveznice in lastniški deleži ali druge oblike
udeležbe v družbi;

2. Vsaka pogodbenica zagotavlja investitorjem druge
pogodbenice pri upravljanju, vzdrževanju, uporabi in uživanju
naložb ali pri razpolaganju z njimi pošteno in nepristransko
obravnavanje, ki ne bo manj ugodno od tistega, ki ga priznava
svojim investitorjem ali investitorjem iz katere koli druge
države, kar je pač ugodnejše.

c) terjatve do denarja ali katere koli pravice do storitev, ki
imajo ekonomsko vrednost in so povezane z naložbo;
d) avtorske pravice, blagovne znamke, patenti in druge
pravice intelektualne in industrijske lastnine, znanje in
izkušnje ter poslovna vrednost firme;

3. Določbe iz prvega in drugega odstavka tega člena pa se ne
nanašajo na posebne ugodnosti, obravnavanje in koristi, ki
jih ena pogodbenica daje ali jih bo v prihodnosti dajala kaki
drugi državi na podlagi:

e) z zakonom ali po pogodbi podeljene koncesije za
opravljanje kakršne koli gospodarske ali trgovske
dejavnosti, vključno s pravico do iskanja, obdelovanja,
črpanja in izkoriščanja naravnih virov.
2. Izraz "investitor" se razlaga tako, da pomeni vsako fizično ali
pravno osebo pogodbenice, ki investira na ozemlju druge
pogodbenice.

a) svojega članstva v carinskih ali gospodarskih zvezah ali
združenjih skupnega trga; začasnih dogovorov, potrebnih
za oblikovanje carinske unije ali območja proste trgovine;
prostotrgovinskih con, ki temeljijo na dvostranskih
sporazumih; mednarodnih večstranskih gospodarskih
sporazumih; ali

3. Izraz "fizična oseba" v zvezi z eno ali drugo pogodbenico
pomeni vsako fizično osebo, ki je državljan te pogodbenice v
skladu z njenimi zakoni.

b) kakršnega koli mednarodnega sporazuma ali dogovora,
ki se v celoti ali v glavnem nanaša na obdavčenje.

4. Izraz "pravna oseba" pomeni:
a) v zvezi z Republiko Slovenijo katero koli enoto, ki je
registrirana in ima svoj sedež na ozemlju Republike
Slovenije in je priznana za pravno osebo po predpisih
Republike Slovenije;

4. člen
NADOMESTILO ZA ŠKODO IN IZGUBE

b) v zvezi z Republiko Madžarsko katero koli enoto, ki je
registrirana in ima svoj sedež na ozemlju Republike
Madžarske in je priznana za pravno osebo po zakonih
Republike Madžarske. Ta izraz vključuje tudi vsako
skupino oseb oziroma telo, ki nima pravne osebnosti,
vendar se po njenih predpisih šteje za družbo.

1. Investitorjem ene pogodbenice, katerih naložbe na ozemlju
druge pogodbenice utrpijo izgube zaradi vojne ali kake druge
oblike oboroženega spopada, izrednega stanja ali drugih
podobnih dogodkov, zagotovi ta druga pogodbenica glede
vzpostavitve prejšnjega stanja, odškodnine ali nadomestila
enako ugodno obravnavanje kot ga zagotavlja svojim
investitorjem ali investitorjem iz katere koli druge države, kar
je pač ugodneje.
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2. Ne da bi bilo v škodo prvega odstavka tega člena je treba
investitorjem ene pogodbenice, ki v kakršnem koli primeru iz
prvega odstavka utrpijo izgube na ozemlju druge pogodbenice
kot posledico:

f) zaslužke fizičnih oseb po pogojih in predpisih
pogodbenice, v kateri je bila naložba izvršena.

a) prisilnega odvzema njihovega premoženja s strani vojske
ali organov oblasti te pogodbenice,

2. Za namen tega sporazuma veljajo menjalni tečaji, ki so uradni
menjalni tečaji za tekoče transakcije na dan prenosa.

e) dohodek od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe;

b) uničenja njihovega premoženja s strani vojske ali organov
oblasti te pogodbenice, ki ni bilo povzročeno v
oboroženem spopadu ali potrebno zaradi nujnosti položaja,
odobriti pravično in primerno odškodnino za izgube v
obdobju prisilnega odvzema ali zaradi posledic uničenja
njihovega premoženja. Plačila iz tega naslova so takoj
prosto prenosljiva v prosto zamenljivi valuti.

7. člen
VSTOP V PRAVICE INVESTITORJA (SUBROGACIJA)
1. Če ena pogodbenica ali njena imenovana ustanova na podlagi
garancije, ki jo je dala za naložbo na ozemlju druge
pogodbenice opravi plačilo za svojega investitorja, potem
druga pogodbenica prizna:
a) prenos vseh pravic in terjatev investitorja na prvo
pogodbenico ali njeno imenovano ustanovo na podlagi
zakona ali pravnega posla v tej državi; kakor tudi

5. člen
RAZLASTITEV

b) da je prva pogodbenica ali njena imenovana ustanova na
podlagi subrogacije upravičena uresničevati pravice in
uveljavljati terjatve investitorja ter da mora prevzeti
obveznosti v zvezi z naložbo.

1. Naložbe investitorjev ene ali druge pogodbenice na ozemlju
druge pogodbenice ne smejo biti predmet nacionalizacije,
razlastitve ali ukrepov z enakim učinkom, kot ga ima
nacionalizacija ali razlastitev (v nadaljevanju "razlastitev"),
razen za družbeno koristen namen.

2. Tako prenesene pravice in terjatve pa ne presegajo prvotnih
pravic ali terjatev investitorja.

Razlastitev je treba izvesti v skladu z zakonskim postopkom,
na nediskriminacijski podlagi in spremljati jo morajo določbe o
plačilu takojšnjega, primernega in učinkovitega nadomestila.
Tako nadomestilo je enako tržni vrednosti razlaščene naložbe
tik pred razlastitvijo ali preden je nameravana razlastitev
postala splošno znana, vključno z obrestmi od dneva
razlastitve dalje. Izplačati ga je treba brez odlašanja in biti
mora dejansko izvedljivo in prosto prenosljivo v prosto
zamenljivi valuti.

1. Vsak spor, do katerega bi prišlo med investitorjem ene
pogodbenice in drugo pogodbenico v zvezi z naložbo na
ozemlju te druge pogodbenice, se rešuje s pogajanji med
strankama v sporu.

2. Prizadeti investitor ima pravico, da sodni ali drug neodvisen
upravni organ te druge pogodbenice takoj pregleda njihov
primer in vrednotenje njihove naložbe, in sicer v skladu z
načeli, ki so določeni v tem členu.

2. V primeru, da spora med investitorjem ene pogodbenice in
drugo pogodbenico na tak način ni mogoče rešiti v štirih
mesecih, ima investitor pravico po izbiri predložiti spor v
reševanje:

3. Določbe iz prvega odstavka tega člena veljajo tudi, kadar
pogodbenica razlasti sredstva družbe, ki je registrirana ali
ustanovljena po zakonu; ki velja na katerem koli delu njenega
ozemlja, in v kateri ima investitor druge pogodbenice svoje
deleže.

a) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov
(ICSID) ob upoštevanju ustreznih veljavnih določb
Konvencije o poravnavi investicijskih sporov med državami
in državljani drugih držav, ki je bila dana na voljo za podpis
v VVashingtonu D.C. 18. marca 1965, in v takem primeru
morata biti obe pogodbenici tudi pogodbenici te Konvencije;
ali

6. člen
PRENOSI

b) razsodniku ali mednarodnemu ad hoc razsodišču,
ustanovljenemu v skladu s Pravilnikom o arbitraži Komisije
Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo
(UNCITRAL). Stranki v sporu se lahko pisno dogovorita
o spremembah teh pravil. Arbitražna odločba je dokončna
in zavezujoča za obe stranki v sporu.

8. člen
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICO IN
INVESTITORJEM DRUGE POGODBENICE

1. Pogodbenici jamčita za prenose plačil v zvezi z naložbami in
dohodki. Prenosi se opravijo v prosto zamenljivi valuti brez
vsakih omejitev ali neutemeljenega zavlačevanja. Prenosi
vključujejo zlasti, vendar ne izključno:
a) kapital in dodatne znesKe za vzdrževanje in povečanje
naložbe;

9. člen
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA

b) dobičke, obresti, dividende in druge tekoče dohodke;
c) sredstva za odplačilo posojil;

1. Vsi spori, do katerih bi med pogodbenicama prišlo v zvezi z
razlago in uporabo tega sporazuma, se - v kolikor je to le
mogoče - rešujejo s posvetovanji.

d) licenčnine ali honorarje;

2. V primeru, da spora v treh mesecih od datuma pisne zahteve
za poravnavo ni mogoče rešiti, se ga na zahtevo ene ali
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11. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI, TRAJANJE IN
PRENEHANJE

druge pogodbenice predloži v obravnavo ad hoc arbitražnemu
senatu.
3. Arbitražni senat se sestavi takole: v roku dveh mesecev od
prejema zahtevka za arbitražo vsaka pogodbenica imenuje
enega člana arbitražnega senata. Ta dva člana nato izbereta
državljana tretje države, ki se ga po odobritvi pogodbenic
imenuje za predsednika senata. Predsednika se imenuje v
dveh mesecih od dne, ko sta bila imenovana druga dva člana.

1. Pogodbenici se medsebojno po diplomatski poti obvestita, da
so izpolnjene njune notranjepravne zahteve za začetek
veljavnosti sporazuma. Sporazum začne veljati z datumom
zadnje notifikacije.
2. Določbe tega sporazuma se uporabljajo za vse naložbe, ki
so jih izvedli investitorji ene pogodbenice na ozemlju druge
pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi
pred ali po začetku veljavnosti tega sporazuma, ne veljajo pa
za spore, do katerih je prišlo pred začetkom njegove
veljavnosti, ali za spore, ki so neposredno povezani z
dogodki, ki so se zgodili pred začetkom veljavnosti sporazuma.

4. Če imenovanja niso dogovorjena v roku, določenem v tretjem
odstavku tega člena, lahko vsaka pogodbenica povabi
predsednika Meddržavnega sodišča, da v treh mesecih
opravi imenovanje. V primeru, da je predsednik sodišča
državljan ene od pogodbenic ali da iz kakršnega koli razloga
ne more opraviti te funkcije, je treba povabiti podpredsednika
sodišča, da opravi imenovanja. Če je podpredsednik sodišča
državljan ene od pogodbenic ali iz kakršnega koli razloga ne
more opraviti te funkcije, se povabi po rangu naslednjega
najvišjega člana Meddržavnega sodišča, ki ni državljan ene
od pogodbenic, da opravi imenovanja.

3. Sporazum ostane v veljavi deset let. Nato ostane še naprej
veljaven do izteka dvanajstih mesecev od datuma, ko je ena
ali druga pogodbenica drugo pogodbenico pisno obvestila o
prenehanju veljavnosti.

5. Arbitražni senat odloča z večino glasov in njegove odločitve
so dokončne in zavezujoče. Vsaka pogodbenica krije stroške
za svojega člana senata in svojega predstavnika v arbitražnih
postopkih. Stroške za predsednika in preostale stroške krijeta
pogodbenici v enakih delih. Arbitražni senat sam določi svoje
postopke.

4. Za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom, ko začne
učinkovati obvestilo o prenehanju veljavnosti sporazuma,
ostanejo določbe naprej v veljavi še nadaljnjih deset let.
V DOKAZ TEGA sta za to pravilno pooblaščena podpisnika
podpisala ta sporazum.

10. člen
UPORABA DRUGIH DOLOČB

Sestavljeno v dveh izvodih v Budimpešti, dne 15. 10. 1996 v
slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku, pri čemer so
vsa besedila enako verodostojna.

1. Če določeno zadevo urejajo tako ta sporazum kot tudi drug
mednarodni sporazum, ki sta ga pogodbenici podpisali, potem
nič v tem sporazumu ne preprečuje nobeni pogodbenici ali
nobenemu njenemu investitorju, ki ima naložbe na ozemlju
druge pogodbenice, da ne bi izkoristil pravil, ki so za njegov
primer ugodnejši.

V primeru razlik v razlagi je odločilno besedilo v angleškem jeziku.

ZA REPUBLIKO
SLOVENIJO

2. Kadar koli ena ali druga pogodbenica na podlagi zakonov,
predpisov ali dogovorov uživa ugodnejše razmere, kot so v
tem sporazumu določene za investitorje druge pogodbenice,
jim je treba odobriti tako ugodnejše obravnavanje.

ZA REPUBLIKO
MADŽARSKO

dr. Janez Drnovšek l.r.

Gyula Horn l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV

Sporazum o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, ki ga je za Republiko
Slovenijo podpisal predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod
dr. Janez Drnovšek, za Republiko Madžarsko pa predsednik
Vlade Republike Madžarske, gospod Gyula Horn, je bil podpisan
v Budimpešti, 15. oktobra 1996, v slovenskem, madžarskem in
angleškem jeziku.

ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev reševanja sporov.
Poleg običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama,
je predvideno tudi reševanje sporov med investitorjem ene
pogodbenice direktno z drugo pogodbenico.
Sporazum je sklenjen za dobo deset let in se tiho podaljšuje za
nadaljnja desetletna obdobja, razen če ga najmanj dvanajst
mesecev pred iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic
pisno ne odpove. Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in
na način kot je predvideno s sporazumom, bodo določbe
sporazuma veljale še nadaljnjih deset let po datumu njegove
prekinitve za naložbe, ki so bile izvršene pred prenehanjem
veljavnosti sporazuma.

Sporazum o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb je recipročen,
bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom olajševanja
pretoka kapitala, spodbujanja naložb in zagotavljanja pravne
varnosti naložb investitorjev obeh pogodbenic.
V Sporazumu je določen tretma naložb, pri čemer je dopustnost
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na
čigar teritoriju je naložba izvršena, medtem ko je tretma že izvršenih
naložb v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga pogodbenici
vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim naložbam,
oziroma po načelu največjih ugodnosti naložbam iz tretjih držav.

Sporazum o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb ratificira
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena
Zakona o zunanjih zadevah.
Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spremembo
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov.

V nadaljevanju so v Sporazumu opredeljene tudi specifične obveze
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in
dohodkov v zvezi z naložbo, izračunavanje in izplačilo odškodnine
v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov,
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Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
proračunskih sredstev.
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