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OBRAZLOŽITEV:  
 
Pravna podlaga Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih 
služb urejanja voda (Uradni list RS, št. 57/06) so: četrti odstavek 81. člena, drugi odstavka 
93. člena, četrti odstavek 95. člena, četrti odstavek 96.a člena, tretji odstavek 98. člena ter za 
izvajanje 97. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), ki nalagajo podrobnejšo določitev vrst in obseg nalog, 
ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe urejanja voda, in sicer nalog, ki se 
nanašajo na: 

 obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, 
ohranjanju in uravnavanju vodnih količin 

 obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, 
namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda 

 izvajanje izrednih ukrepov v primeru povečane stopnje ogroženosti zaradi 
škodljivega delovanja voda 

 izvajanje izrednih ukrepov po naravni nesreči 

 vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč. 
 

Predlagana dopolnitev pravilnika je potrebna z vidika ureditve področja izvajanja obveznih 
državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda, ki je bilo do sedaj neurejeno. Z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 56/15) je bil dodan nov 96.a 
člen s katerim se opredeljuje obdobje po zaključku intervencije zaradi škodljivega delovanja 
voda po naravni nesreči, ki se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ter pred izvedbo sanacije posledic škodljivega delovanja voda, ki se 
izvaja po Zakonu o vodah. Nepokrito je ostalo obdobje, ko se intervencija po predpisih, ki 
urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaključi, še vedno pa obstaja povečana 
stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in je treba za čas njenega obstoja 
zagotoviti izvedbo izrednih ukrepov za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali 
zdravje ljudi ali premoženja.  
   
Novi 96.a člen tako na podoben način kot je to urejeno v 95. členu Zakona o vodah, določa 
obveznosti države v zvezi z izrednimi ukrepi po zaključku intervencije zaradi škodljivega 
delovanja voda po naravni nesreči. Izredne ukrepe izvaja država neposredno ali preko 
izvajalcev obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda. Opredeljene so 
naloge, ki štejejo za izredne ukrepe in se izvajajo v tem obdobju. To obdobje se zaključi s 
fazo sanacije posledic škodljivega delovanja voda, ki je urejena v 97. členu Zakona o vodah.  
 
V 96.a člen Zakona o vodah je poleg opredelitve nalog, ki štejejo za izredne ukrepe, dodana 
pravna podlaga za podrobnejšo opredelitev ukrepov, načina in obdobja njihovega izvajanja 
ter delovanja obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda.  
 
Z novelo pravilnika se dodaja ureditev izvajanja javne službe in vrste izrednih ukrepov po 
naravni nesreči.  
 
Naloge, ki štejejo za izredne ukrepe po naravni nesreči, se lahko izvajajo v okviru javne 
službe samo, če po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda še obstaja povečana 
stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda. Pri tem se lahko izvajajo samo izredni 
ukrepi za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. 
 
Nadalje so podrobneje opredeljene vrste izrednih ukrepov, ki so: 
- dokončanje interventnih ukrepov na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni 

infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda, kot 
so utrjevanje obstoječih in začasnih novih nasipov, odstranjevanje plavin, naplavin, 
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plavja ali zasipov, preprečitev širjenja zajed, odpiranje varnostnih prelivov in zasunov, 
preusmerjanje vode na območja z manjšim škodnim potencialom, 

- dežurna služba za spremljanje meteoroloških in hidroloških napovedi in vodostajev rek, 
- povečan nadzor nad stanjem vodne infrastrukture, kopičenjem plavja in plavin, zdrsi 

brežin, delovanjem vodnih objektov, poškodbami vodnih in drugih objektov, 
 

Natančneje je opredeljeno tudi obdobje, v katerem se lahko izvajajo navedeni izredni ukrepi 
po naravni nesreči. Začetek tega obdobja je opredeljen z izdajo akta, na podlagi katerega je 
bila intervencija zaradi naravne nesreče, ki se sicer izvaja na podlagi Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
97/10), zaključena. Traja pa lahko največ štiri mesece po zaključku intervencije zaradi 
naravne nesreče.  
 
Za izvedbo izrednih ukrepov je treba pripraviti program, ki ga pripravi Direkcija Republike 
Slovenije za vode.  
 
Če se izredni ukrepi nanašajo na območja, ki so pomembna za varstvo naravnih vrednot, 
ohranitev ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih 
tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, ter varovanih in zavarovanih območij, 
Direkcija Republike Slovenije za vode o pripravi programa del obvesti Zavod za varstvo 
narave, z namenom skupne opredelitve načina izvedbe izrednih ukrepov, ki ob doseganju 
enakih učinkov najmanj poškodujejo naravo.  
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Na podlagi četrtega odstavka 81. člena, drugega odstavka 93. člena, četrtega odstavka 95. 
člena, četrtega odstavka 96.a člena, tretjega odstavka 98. člena ter za izvajanje 97. člena 
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14 in 56/15)  izdaja ministrica za okolje in prostor 

 

Pravilnik o 
dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih 

javnih služb urejanja voda 
 

1. člen 

 V  drugem odstavku 1. člena Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih 
državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda (Uradni list RS, št. 57/06) se na koncu prve 
alineje beseda »in« nadomesti z vejico in doda nova druga alineja, ki se glasi: 

 »- vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda 
in«. 

2. člen 

V prvem odstavku 2. člena se na koncu tretje alineje beseda »in« nadomesti z 
vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:  

»- izvajanja izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda 
in«. 

3. člen 

Za 17. členom se dodata nova podnaslov poglavja in 17.a člen, ki se glasita: 

»2.2 Izredni ukrepi po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda 

17.a člen 
(izvajanje in vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči) 

(1) Če po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda še obstaja povečana 
stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, se izvajajo izredni ukrepi za odvrnitev 
neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. 

(2) V času povečane stopnje ogroženosti po naravni nesreči se izvajajo predvsem 
naslednji izredni ukrepi: 
- dokončanje interventnih ukrepov na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni 

infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda, kot 
so utrjevanje obstoječih in začasnih novih nasipov, odstranjevanje plavin, naplavin, 
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plavja ali zasipov, preprečitev širjenja zajed, odpiranje varnostnih prelivov in zasunov, 
preusmerjanje vode na območja z manjšim škodnim potencialom, 

- dežurna služba za spremljanje meteoroloških in hidroloških napovedi in vodostajev rek, 
- povečan nadzor nad stanjem vodne infrastrukture, kopičenjem plavja in plavin, zdrsi 

brežin, delovanjem vodnih objektov, poškodbami vodnih in drugih objektov, 
 

(3) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo v času obstoja povečane stopnje 
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda vendar največ štiri mesece po izdanem 
aktu o zaključku intervencije zaradi naravne nesreče v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

 
(4)  Ukrepi iz drugega odstavka tega člena se izvajajo na podlagi programa del, ki ga pripravi 

Direkcija Republike Slovenije za vode. Če se izredni ukrepi nanašajo na območja, ki so 
pomembna za varstvo naravnih vrednot, ohranitev ugodnega stanja ogroženih in 
zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v 
ugodnem stanju, ter varovanih in zavarovanih območij, Direkcija Republike Slovenije za 
vode o pripravi programa del obvesti organizacijo, pristojno za ohranjanje narave, z 
namenom skupne opredelitve načina izvedbe izrednih ukrepov, ki ob doseganju enakih 
učinkov najmanj poškodujejo naravo.  

 
4. člen 

 
Za 17.a členom se številka podnaslova »2.2« nadomesti s številko »2.3«. 
 

5. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Št. 007-65/2016 

Ljubljana, dne …..  2016 
EVA 2016-2550-0045 
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                                                                                          ministrica za okolje in prostor  
 
 
 
 
 
 


