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Na podlagi 157. 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 VODNEM KATASTRU 

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

 
Ta pravilnik določa obliko in način vodenja vodnega katastra, način posredovanja listin in 
sporočanja podatkov, ki sestavljajo vodni kataster, dostop do podatkov iz vodnega katastra ter 

način določanja materialnih stroškov posredovanih informacij. 
 

II. OBLIKA IN NAČIN VODENJA VODNEGA KATASTRA 
 

2. člen 

 
Vodni kataster je evidenca, ki je sestavljena iz popisa voda ter popisa vodnih objektov in 

naprav. 
 
Popis voda sestavljajo zbirke podatkov iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. 

 
Popis vodnih objektov in naprav sestavljajo zbirke podatkov iz priloge 2, ki je sestavni del 

tega pravilnika. 
 
Če se v vodni kataster prevzame podatek, ki se izvirno vodi in vzdržuje v drugi evidenci 

oziroma zbirki podatkov drugega upravljavca, in je s tem pravilnikom ali z drugim posebnim 
predpisom določeno, da se le-ta vodi v vodnem katastru, se mora v zbirki podatkov, pri 

posameznem podatku, navesti tudi podatek iz katere evidence oziroma zbirke podatkov je bil 
podatek v vodni kataster prevzet. 
 

3. člen 
 

V vodnem katastru se kot priloge hranijo in so dostopni tudi vsi sprejeti nacionalni programi 
upravljanja z vodami, načrti upravljanja z vodami in programi ukrepov, po predpisih o vodah.  
 

4. člen 
 

Vodni kataster vodi Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija). 
 
Vodni kataster se kot javna knjiga vodi v elektronski obliki.  

 
Direkcija vodi vodni kataster tako, da: 

- po uradni dolžnosti opravlja vpise v zbirke podatkov, 
- podatke vpisane v vodni kataster redno preverja in posodablja,  
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- izdaja izpiske iz zbirk podatkov ter  

- skrbi za uresničevanje načela javnosti vodnega katastra. 
 

Če se v vodni kataster prevzame podatek, ki se izvirno vodi in vzdržuje v drugi evidenci 
oziroma zbirki podatkov drugega upravljavca se mora na izpisku iz zbirke podatkov iz 
vodnega katastra navesti tudi evidenca oziroma zbirka podatkov, iz katere je bil podatek v 

vodni kataster prevzet. 
  

 

III. NAČIN POSREDOVANJA LISTIN IN SPOROČANJA PODATKOV 
 TER DOSTOP DO PODATKOV IZ VODNEGA KATASTRA 

 

5. člen 
 

Vsakdo ima pravico pregledovati zbirke podatkov ter zahtevati in pridobiti izpiske iz vodnega 
katastra.  
 

Za posredovanje izpiskov iz vodnega katastra lahko direkcija prosilcu zaračuna stroške, ki ne 
smejo presegati materialnih stroškov posredovanih informacij. Tarifo materialnih stroškov 

posredovanih informacij določi direkcija in jo objavi na svoji spletni strani ter na spletni strani 
portala »eVode«. 
 

Direkcija zaradi ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanih informacij, ki 
ne presegajo 30 eurov (z vključenim DDV). 

 
Pregledovanje zbirk podatkov vodnega katastra je brezplačno in je omogočeno na spletnem 
portalu »eVode«, s katerim upravlja direkcija. 

 
Direkcija na spletnem portalu iz prejšnjega odstavka zagotavlja informativni grafični prikaz 

prostorskih podatkov iz zbirk podatkov vodnega katastra v digitalni obliki, z uporabo 
pregledovalnika »Atlas voda«, ki omogoča pregledovanje prostorskih podatkov.  
 

Direkcija na spletnem portalu »eVode« zagotavlja tudi dostop do sprejetih nacionalnih 
programov, načrtov upravljanja z vodami in programov ukrepov iz tretjega člena tega 

pravilnika v elektronski obliki. 
 

6. člen 

 
Listine in podatki se posredujejo in sporočajo osebno, po pošti ali po elektronski poti. 

 
IV. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 

 

7. člen 
 

Direkcija v tridesetih dneh po uveljavitvi tega pravilnika prevzame v vodenje in v arhiviranje 
vse obstoječe evidence oziroma zbirke podatkov, za katere je določeno, da se vodijo v 
vodnem katastru. 

 
Direkcija vzpostavi vodni kataster in omogoči dostop na spletnem portalu »eVode« 
najkasneje do 20. junija 2017.  
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8. člen 
 

Direkcija v tridesetih dneh po uveljavitvi tega pravilnika prevzame v upravljanje spletni portal 
»eVode«, ki predstavlja informacijski sistem preko katerega se javnosti omogoči dostop do 

podatkov s področja voda. 
 

 
 9. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list 
RS, št. 20/13). 

 
10. člen 

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

 
Št.  

Ljubljana, dne __. 
EVA 2017-2550-0005 

Irena MAJCEN l.r. 

Ministrica za okolje in prostor  
 

Priloge:  
- Priloga 1 - Zbirke podatkov, ki sestavljajo popis voda 
- Priloga 2 – Zbirke podatkov, ki sestavljajo popis vodnih objektov in naprav 
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 PRILOGA  1 - ZBIRKE PODATKOV, KI SESTAVLJAJO POPIS VODA 

 

V zbirkah podatkov, ki sestavljajo popis voda se vodijo vsaj naslednji podatki: 

 

 Zbirka: Podatki - nivo 1  Podatki - nivo 2  Podatki - nivo 3  
Minimalni  

atributni del 

1. 
 

 

Zbirka podatkov o 
površinskih vodah 

Hidrografija 

Točkovni podatkovni sloj hidrografije   

Linijski podatkovni sloj hidrografije – 

površinske vode 
  

Linijski podatkovni sloj hidrografije – objekti 
in ostalo 

  

Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – 

površinske vode 
  

Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – 

objekti in ostalo 
  

Vodni območji, porečja in povodja 

 

Vodni območji Donave in Jadranskega morja   

Povodje Donave in povodje Jadranskega morja   

Porečja Save, Drave, Mure ter povodji Soče in 

jadranskih rek 
  

Povodja in porečja – podrobnejši nivoji    

Vodna telesa površinskih voda 

Vodna telesa vodotokov 
Vodno telo  

Prispevna površina  

Vodna telesa jezer 
Vodno telo  

Prispevna površina  

Vodna telesa morja 
Vodno telo  

Prispevna površina  

Morje 

(po predpisih o pomorstvu) 

Notranje morske vode   

Teritorialno morje   

Referenčni odseki Referenčni odseki vodotokov 

Referenčni odsek  

Odseki gorvodno od referenčnih 
odsekov 

 

Odseki dolvodno od referenčnih 

odsekov 
 



Osnutek predpisa    

Referenčni odseki na jezerih   

Kopalne vode 

Kopalne vode   

Vplivna območja kopalnih voda   

Prispevna območja kopalnih voda   

Tipologija površinskih voda 

Hidroekoregije   

Bioregije   

Ekološki tipi površinskih voda   

Celinske vode ali njihovi deli, na katerih je 

prevoz tovora in uporaba plovil na motorni 
pogon dovoljena 

   

2. 
Zbirka podatkov o 

podzemnih vodah 
Vodna telesa podzemnih voda    

3. 
Zbirka podatkov o vodnih 

in priobalnih zemljiščih 

Vodna zemljišča 

Vodno zemljišče tekočih celinskih voda   

Vodno zemljišče stoječih celinskih voda   

Vodno zemljišče morja   

Priobalna zemljišča 

Priobalno zemljišče tekočih celinskih voda   

Priobalno zemljišče stoječih celinskih voda   

Priobalno zemljišče morja   

4. 

Zbirka podatkov o  

vodnem javnem dobru in 

morskem javnem dobru 

Vodno javno dobro 

Naravno vodno javno dobro in naravno vodno 

javno dobro lokalne skupnosti 
  

Grajeno vodno javno dobro   

Morsko javno dobro 

Naravno morsko javno dobro in naravno 

morsko javno dobro lokalne skupnosti 
  

Grajeno morsko javno dobro   

5. 
Zbirka podatkov 

varstvenih območij 

Vodovarstvena območja 

Vodovarstvena območja določena na podlagi 

predpisa Vlade RS 
  

Vodovarstvena območja določena na podlagi 

občinskih odlokov 
  

Varstvena območja kopalnih voda    

Varstvena območja površinskih voda    

6. 
Zbirka podatkov 

ogroženih območij 
Poplavna območja 

Opozorilna karta poplav 

Območje zelo redkih (katastrofalnih) 

poplav  
 

Območje redkih poplav  

Območje pogostih poplav  

Poplavna nevarnost Območje veljavnosti rezultatov  
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(Integralna karta poplavne nevarnosti – iKPN; 

velja samo za območje veljavnosti rezultatov) 

Območje poplavne nevarnosti pri 

pretoku Q10 
 

Območje poplavne nevarnosti pri 

pretoku Q100 
 

Območje poplavne nevarnosti pri 
pretoku Q500 

 

Razredi poplavne nevarnosti 

 
(Integralna karta razredov poplavne nevarnosti 

– iKRPN; velja samo za območje veljavnosti 

rezultatov) 

 

Območje veljavnosti rezultatov  

Območje razreda velike poplavne 

nevarnosti 
 

Območje razreda srednje poplavne 
nevarnosti 

 

Območje razreda majhne poplavne 

nevarnosti 
 

Območje razreda preostale poplavne 

nevarnosti 
 

Globine vode pri pretoku Q100 

 

(Integralna karta globin pri Q100 – iKG100; 

velja samo za območje veljavnosti rezultatov) 

Območje veljavnosti rezultatov  

Območje globine vode manjše od  0,5 m  

Območje globine vode enake ali večje 

od 0,5 in manjše od 1,5 m 
 

Območje globine enake ali večje od 1,5 
m 

 

Poplavni dogodki   

Območja pomembnega vpliva poplav   

Erozijska območja 

Erozijska nevarnost pri pretoku Q100 
(velja samo za območje veljavnosti rezultatov) 

Območje veljavnosti rezultatov  

Območje debeline odplavljenega sloja 

manjše od 0,5 m 
 

Območje debeline odplavljenega sloja 
enake ali večje od 0,5 m in manjše od 

2,0 m 

 

Območje debeline odplavljenega sloja 
večje od  2,0 m 

 

Območje debeline odloženega sloja 

manjše od 0,3 m 
 

Območje debeline odloženega sloja 

enake ali večje od 0,3 m in manjše od 

1,0 m 

 

Območje debeline odloženega sloja 

večje od  1,0 m 
 

Razredi erozijske nevarnosti 

Območje velike erozijske nevarnosti  

Območje srednje erozijske nevarnosti  

Območje majhne erozijske nevarnosti  

Erozijski dogodki   
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Plazljiva območja    

Plazovita območja    
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PRILOGA 2 - ZBIRKE PODATKOV, KI SESTAVLJAJO POPIS VODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV 

 

V zbirkah podatkov, ki sestavljajo popis vodnih objektov in naprav se vodijo vsaj naslednji podatki: 

 
 Zbirka: Podatki - nivo 1 Minimalni atributni del 

1. 

Vodna infrastruktura 

 
 

Vodni objekti in naprave, ki so pridobili 

status vodne infrastrukture 
ime, vrsta objekta (skladno s predpisi, ki urejajo enotno 

klasifikacijo vrst objektov), enolični identifikator, lokacija 
v državnem koordinatnem sistemu, lastnik, upravljavec 

Vodotoki in ostalo, kar se skladno z zakonom 
šteje za vodno infrastrukturo 

2. 
Vodni objekti in naprave, namenjene izvajanju vodnih 

pravic 
 

ime, vrsta objekta (skladno s predpisi, ki urejajo enotno 

klasifikacijo vrst objektov), enolični identifikator, lokacija 

v državnem koordinatnem sistemu ter vrsta vodne pravice 
in podatek za katero potrebo je bila vodna pravica 

podeljena. 

3. 
Drugi objekti, naprave ali ureditve, s katerimi se ureja 

vodni režim ali pa se neposredno vpliva nanj 
 

ime, vrsta objekta (skladno s predpisi, ki urejajo enotno 

klasifikacijo vrst objektov), enolični identifikator in 

lokacija v državnem koordinatnem sistemu. 

 


