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1. Uvod 
 
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo, MOP ali pripravljavec) si kot 
pripravljavec Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje od 2022 - 2027 in 
Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadransko morje za obdobje od 2022 - 2027 (v 
nadaljnjem besedilu: načrta upravljanja voda na vodnih območjih) želi dejavno vključevanje 
javnosti v izdelovanje, pregledovanje in posodabljanje načrtov upravljanja voda. V procesu 
priprave in sprejemanja načrtov upravljanja voda na vodnih območjih in Programa ukrepov 
upravljanja voda (v nadaljnjem besedilu: PU NUV) želimo pridobiti čim bolj kvalitetne informacije 
ter konkretne predloge javnosti za izboljšanje stanja površinskih in podzemnih voda v Republiki 
Sloveniji. 
 
Celovitost načrtovanja upravljanja voda se namreč mora odražati tudi z vključevanjem javnosti v 
proces načrtovanja, s čemer se zagotavlja preglednost samega procesa načrtovanja ter ustrezno 
sodelovanje javnosti v načrtovalskem procesu.  

 
Vključevanje javnosti pri pripravi načrtov upravljanja voda na vodnih območjih se je izvajala že v 
okviru prvih dveh načrtovalskih ciklov, prav tako bo vključevanje javnosti pomembno tudi pri 
pripravi načrtov za tretje načrtovalsko obdobje, in sicer za obdobje od 2022 do 2027 in pri pripravi 
sprememb in dopolnitev PU NUV. 
 
V postopku priprave predloga načrtov upravljanja voda in v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev PU NUV) so tako v okviru sodelovanja javnosti vabljeni k sodelovanju vsi deležniki, ki 
lahko s svojo formalno ali neformalno vlogo, znanjem in informacijam prispevajo k čim bolj 
kvalitetnim predlogom in dopolnitvam vsebin načrtov upravljanja voda na vodnih območjih in PU 
NUV. 
 
K aktivnemu sodelovanju vabimo vse deležnike, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na 
kakovost voda, ključne deležnike, na katere vpliva upravljanje voda, lokalne skupnosti, strokovno 
javnost, nevladne organizacije in predstavnike sektorjev, ki rabijo vodo oz. obremenjujejo vodno 
okolje, da v predvidenem obdobju do sprejema načrta v decembru 2021, aktivno sodelujejo pri 
oblikovanju načrtov upravljanja voda na vodnih območjih in PU NUV ter tako sooblikujejo 
učinkoviti nabor ukrepov za naslednje načrtovalsko obdobje. 

 
 
2. Razlogi in pravna podlaga za pripravo NUV na vodnem območju Donave in 
Jadranskega morja 
 
V letu 2000 je bila sprejeta Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, na kratko Okvirna direktiva Evropske unije 
o vodah (v nadaljnjem besedilu: vodna direktiva1).  
 
Na podlagi vodne direktive Evropska unija določa upravljanje s celinskimi površinskimi vodami, 
podzemnimi vodami, somornicami in obalnimi vodami, da se prepreči in zmanjša onesnaževanje, 
spodbudi trajnostna raba vode, zagotovi varstvo vodnega okolja, izboljša stanje vodnih 
ekosistemov in ublažijo učinki poplav in suš. Pri tem je osnovni instrument za izvajanje te politike 
priprava in sprejem načrtov upravljanja voda na vodnih območjih, ki temelji na celovitem pristopu 
za varstvo, izboljšanje in trajnostno rabo vode. Ta se nanaša na vse vrste voda, torej tekoče in 
stoječe površinske vode, podzemne vode, somornice in obalno morje. Načrtovanje se izvaja na 
ravni vodnega območja ter vodnih teles, kot osnovnih administrativnih enot za upravljanje voda.  
 

                                                           
1
 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju vodne politike, UL L 329, 22.12.2000. 
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Vodna direktiva določa, da morajo države članice izvesti analize stanja vodnega okolja, 
obremenitev in vplivov na vodno okolje, določiti pomembne obremenitve in z namenom doseganja 
ciljev dobrega stanja voda določiti stroškovno učinkovite ukrepe za doseganje okoljskih ciljev.  
 
Skladno s celovitim pristopom k načrtovanju upravljanja voda na ravni povodij in porečij je treba 
zagotoviti tudi ustrezno usklajenost načrta upravljanja voda z državami, s katerimi si delimo 
porečja ali povodja. Za NUV III in PU NUV je predvidena tudi izvedba celovite presoje vplivov na 
okolje (CPVO). 
 
Ključni cilj upravljanja voda je doseganje dobrega stanja vseh voda na območju EU do leta 2015, s 
pogojnimi izjemami pa do leta 2021, oziroma najkasneje do leta 2027. Orodje za dosego tega cilja 
so načrti upravljanja voda na vodnih območjih, ki omogočajo sprejemanje odločitev in zagotavljajo 
ustrezno ravnanje na področju upravljanja voda.  
 
Delovni program je pripravljen na podlagi določil vodne direktive, Zakona o vodah2 (v nadaljnjem  
besedilu: Zakon o vodah) in Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja 
voda3 (v nadaljnjem besedilu: Uredba o vsebini NUV).   
 
Vodna direktiva določa vodno-načrtovalske aktivnosti in delovne korake v povezavi s pripravo 
načrtov upravljanja voda na vodnih območjih (šestletna načrtovalska obdobja se zaključijo s 
sprejemom načrtov upravljanja voda na vodnih območjih). S pripravo in sprejemom prvega Načrta 
upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja za obdobje od 2009 do 2015 
(NUV I) v letu 2011 se je prvič uveljavil in izvedel celovit pristop k analizi problematike, povezane z 
doseganjem tako okoljskih ciljev, kot tudi ciljev rabe in ciljev urejanja voda. Drugi načrt upravljanja 
voda (NUV II) in Program ukrepov upravljanja voda (PU NUV II) sta bila sprejeta v oktobru 2016 in 
sicer za obdobje od 2016 do 2021. 
 
Najkasneje do 22. decembra 2021 pa mora vsaka izmed držav članic EU pripraviti tretji načrt 
upravljanja voda za vodna območja in sicer za obdobje od 2022 do 2027 (v nadaljnjem besedilu: 
NUV III) in pripadajoč program ukrepov upravljanja voda, ki bo opredelil ukrepe  za obdobje od 
2022 do 2027. 
 
 

3. Območje načrtov upravljanja voda 
 
Skladno z določbami Zakona o vodah je območje Republike Slovenije razdeljeno na dve vodni 
območji, ki izhajata iz geografske opredelitve povodij, ki predstavljajo območja kopnega, s 
katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer skozi eno samo rečno ustje v 
morje. Meja med vodnim območjem Donave in vodnim območje Jadranskega morja je določena 
na podlagi hidrografske razvodnice in je podrobno določena s predpisom, ki ureja določitvi meja 
povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki jima pripadajo. 
 
Vodnemu območju pripadajo vse površinske vode, ki se vanj stekajo. Podzemne vode, ki 
pripadajo posameznemu vodnemu območju ne sovpadajo povsem s površinsko hidrografsko 
razvodnico. Vodno območje Donave tvorijo tri porečja, in sicer porečje Mure, porečje Drave in 
porečje Save s skupno površino 16.420,38 km2, kar je nekaj manj kot 81 % ozemlja Republike 
Slovenije. Vodno območje Jadranskega morja tvorita dve povodji, in sicer povodje Soče in povodje 
jadranskih rek z morjem s celotno površino 3.935,19 km2, kar je nekaj več kot 19 % ozemlja 
Republike Slovenije. 
 
 
 

                                                           
2
 Zakon 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) 

3
 Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06, 5/09, 36/13 in 74/16) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0149
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3199
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4. Obdobje, za katerega se sprejema delovni program 
 
Delovni program za pripravo NUV III se sprejema za obdobje od aprila 2020 do decembra 2021 
oz. do sprejema sprememb in dopolnitev predpisa, ki ureja načrta upravljanja voda na vodnih 
območjih Donave in Jadranskega morja.  
 

5. Okvirni terminski in vsebinski načrt posvetovanj z javnostjo v okviru priprave 
NUV III 
 
V procesu priprave predloga NUV III se skladno z določili 58. člena Zakona o vodah zagotovi 
sodelovanje z javnostmi. Sodelovanje z javnostmi vključuje obveščanje javnosti, povabilo k 
sodelovanju ter obravnavo predlogov, mnenj ali pobud, ki se nanašajo na vprašanja upravljanja 
voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja. 
  
V nadaljevanju je opredeljen okvirni terminski in vsebinski načrt posvetovanj z javnostjo. 
Pripravljavec NUV III bo v procesu sodelovanja z javnostjo izvedel naslednje aktivnosti: 
 
1. Objava delovnega programa za pripravo NUV III  

 
Ministrstvo objavi sprejet delovni program za pripravo NUV III, ki se nanaša na obdobje od 2022 
do 2027. 
(april 2020) 
 
2. Zbiranje pisnih predlogov, mnenj in pobud javnosti na področju upravljanja voda 
 
Z javnim naznanilom na spletnih straneh ministrstva bo javnost povabljena, da posreduje 
pripravljavcu NUV III pisne predloge, mnenja in pobude za doseganje okoljskih ciljev na področju 
voda. Na ta način želi pripravljavec načrta zbrati dodatne informacije v zvezi z zaznano 
problematiko na posameznih porečjih in povodjih. Posvetovanje je tudi priložnost, da javnost 
prispeva svoj vidik k reševanju pomembnih izzivov upravljanja z vodami v Sloveniji in tako 
prispeva k izboljšanju stanja površinskih in podzemnih voda.  
(april 2020 - oktober 2020) 
     
3. Javna objava dokumenta Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnem območju 

Donave in Jadranskega morja (PZUV) in objava vmesnega poročila o poteku priprave 
NUV III 

 
Pomembne zadeve upravljanja površinskih in podzemnih voda, predstavljajo tiste zadeve za 
katere se ocenjuje, da pomenijo glavne okoljske probleme na področju upravljanja voda. 
Pomembne zadeve upravljanja voda zajemajo vse na porečjih in povodjih prepoznane probleme 
zaradi katerih se ocenjuje, da cilji na področju upravljanja voda ne bodo doseženi in morajo biti 
podrobneje obravnavane v okviru priprave NUV III in PU NUV. Poda se tudi osnovne informacije o 
tem katere okoljske probleme nam na področju Republike Slovenije povzročajo različni sektorji kot 
so industrija, energetika, kmetijstvo, urbanizacija, promet, turizem, ipd.  
(julij 2020) 
 
4. Konec zbiranja pisnih predlogov in pripomb na dokument Pomembne zadeve 

upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja (PZUV) 

 
Zaključi se zbiranje pripomb in predlogov dopolnitev na dokument Pomembne zadeve upravljanja 
voda. 
(oktober 2020) 
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5. Javna objava osnutka NUV III in osnutka PU NUV na vodnem območju Donave in 
Jadranskega morja ter objava dokumentov v zvezi s postopkom CPVO za predmetni 
načrt 

 
Osnutek predloga NUV III in osnutek PU NUV se objavita z javnim naznanilom na spletnih straneh 
ministrstva. Zainteresirane osebe lahko posredujejo pripravljavcu NUV III in PU NUV pisne 
pripombe na osnutek NUV III in PU NUV v šestih mesecih po njegovi objavi. 
(december 2020) 
 
6. Zbiranje pisnih predlogov, pripomb, mnenj in pobud javnosti na osnutek NUV III in PU 

NUV 
 

Prične se zbiranje pisnih pripomb in predlogov dopolnitev NUV III in PU NUV s strani javnosti. 
(december 2020 – junij 2021) 
 
7. Izvedba delavnic po porečjih (predstavitev NUV III in PU NUV javnosti) 

  
Predvidena je izvedba osmih delavnic po porečjih oz. glede na oblikovane območne izpostave 
Direkcija RS za vode (porečje Drave, porečje Mure, porečje Savinje, porečje spodnje Save, 
porečje srednje Save, porečje zgornje Save, povodje Soče in povodje jadranskih rek z morjem). 
Pripravljavec bo na delavnicah javnosti predstavil osnutek NUV III in osnutek PU NUV ter 
podrobneje vsebine, ki se nanašajo na posamezno porečje. Deležniki bodo v okviru delavnic lahko 
podali pripombe, mnenja, oblikovali predloge dopolnitev oz. predloge za dopolnitev NUV III in PU 
NUV. Pripombe in predloge dopolnitev bo možno oddati tudi po izvedbi delavnic vse do zaključka 
6 mesečnega posvetovanja z javnostjo.  
(marec 2021 - maj 2021)     
     
8. Konec 6 mesečnega obveznega posvetovanja z javnostjo 

 
Zaključi se zbiranje pripomb in predlogov dopolnitev NUV III in PU NUV s strani javnosti. 
(junij 2021) 

 
9. Javna objava predloga sprememb in dopolnitev Uredbe o načrtih upravljanja voda na 

vodnih območjih Donave in Jadranskega morja in predloga NUV III ter predloga 
sprememb in dopolnitev PU NUV 
 

Predlagatelj sprememb in dopolnitev predpisa, ki ureja načrta upravljanja voda na vodnih 
območjih Donave in Jadranskega morja, bo na spletnih straneh ministrstva povabil strokovno in 
drugo javnost k sodelovanju pri pripravi predpisa s splošnim vabilom, kateremu bo priložen 
osnutek predpisa. Predlog sprememb in dopolnitev predpisa se objavita v skladu s predpisi, ki 
določajo sprejem predpisov na Vladi Republike Slovenije. Rok za odziv javnosti bo v skladu s 
poslovnikom Vlade Republike Slovenije 30 dni od objave na spletnih straneh. 
(september 2021) 
 
10. Sprejem dokumentov na Vladi RS 
 
Najkasneje v decembru 2021 je predviden sprejem sprememb in dopolnitev predpisa, ki uveljavlja 
NUV III in sprejem sprememb in dopolnitev PU NUV na Vladi RS.  
(december 2021) 
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Okvirni terminski načrt ključnih aktivnosti v okviru sodelovanja javnosti pri pripravi predloga NUV III 
in PU NUV: 

 
 Nosilec Kvartali 2020 Kvartali 2021 

Aktivnosti  II 
(apr, 
maj, 
jun) 

III 
(jul, 
avg, 
sep) 

IV 
(okt, 
nov, 
dec) 

I 
(jan, 
feb, 
mar) 

II 
(apr, 
maj, 
jun) 

III 
(jul, 
avg, 
sep) 

IV 
(okt, 
nov, 
dec) 

1. Objava delovnega programa za pripravo NUV 
III za obdobje od 2022 - 2027. (april 2020) 

MOP        

2. Zbiranje pisnih predlogov, mnenj in pobud 
javnosti na področju upravljanja voda. (april 2020 
- oktober 2020) 

Deležniki      

3. Javna objava dokumenta Pomembne zadeve 
upravljanja voda na vodnem območju Donave in 
Jadranskega morja (PZUV) in objava vmesnega 
poročila o poteku priprave NUV III. (julij 2020) 

MOP        

4. Konec zbiranja pisnih predlogov in pripomb na 
dokument Pomembne zadev upravljanja voda na 
vodnem območju Donave in Jadranskega morja 
(PZUV). (oktober 2020) 

-        

5. Javna objava osnutka NUV III in osnutka PU 
NUV na vodnem območju Donave in 
Jadranskega morja ter objava dokumentov v 
zvezi s postopkom CPVO za predmetni načrt. 
(december 2020) 

MOP        

6. Zbiranje pisnih predlogov, pripomb, mnenj in 
pobud javnosti na osnutek NUV III in PU NUV.  
(december 2020 – junij 2021) 

Deležniki      

7. Izvedba delavnic po porečjih (predstavitev 
NUV III in PU NUV javnosti).  
(marec 2021 - maj 2021) 

MOP       

8. Konec 6 mesečnega obveznega posvetovanja 
z javnostjo. (junij 2021) 

-        

9. Javna objava predloga sprememb in 
dopolnitev Uredbe o načrtih upravljanja voda na 
vodnih območjih Donave in Jadranskega morja in 
predloga NUV III  ter predloga sprememb in 
dopolnitev PU NUV (september 2021) 

MOP        

10. Sprejem Uredbe o načrtih upravljanja voda na 
vodnih območjih Donave in Jadranskega morja in 
PU NUV na vladi RS. (december 2021) 

Vlada RS        

 
 

6. Strokovne naloge za pripravo načrtov upravljanja voda na vodnih območjih 
Donave in Jadranskega morja 
 
NUV III se pripravi ob uporabi določb 55. člena Zakona o vodah in določb Uredbe o podrobnejši 
vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06, 5/09, 36/13 in 74/16). 
Struktura NUV III je s temi predpisi podrobneje opredeljena, prav tako merila za pripravo vsebin 
posameznih poglavij NUV III.  
 
Predlog NUV III mora zagotavljati splošen in enovit pregled stanja na celotnem vodnem območju, 
primerljiv način opredelitve ciljev za vsa vodna telesa površinskih in podzemnih voda na celotnem 
vodnem območju ter primerljiv način opredelitve stroškovno učinkovitih ukrepov.  
 
Pri pripravi strokovnih podlag in drugih aktivnosti se poleg Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije 
Republike Slovenije za vode in Agencije Republike Slovenije za okolje (ustanovljena bo delovna 
skupina za pripravo načrta upravljanja voda) po potrebi vključujejo tudi druge organizacije in javni 
zavodi glede na svoja področja dela: Inštitut za vode Republike Slovenije, Geološki zavod 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0149
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3199
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Slovenije, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod RS 
za varstvo narave, Nacionalni inštitut za biologijo, Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod za gozdove 
Slovenije, idr. Za strokovne in razvojne naloge, za katere pravne osebe javnega prava niso 
ustanovljene in druge naloge potrebne za pripravo NUV III in PU NUV, lahko ministrstvo zagotovi 
zunanjega izvajalca v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja. 
 
Viri podatkov za pripravo posameznih sklopov vsebin predloga NUV III se pridobivajo iz strokovnih 
podlag, ki jih je pridobilo ministrstvo za pripravo NUV III in PU NUV in iz uradnih evidenc, ki jih 
vodijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike 
Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Carinska uprava Republike 
Slovenije oz. druge institucije Republike Slovenije. Izdelane strokovne podlage za pripravo NUV III 
in PU NUV bodo javnosti na voljo na spletni strani ministrstva. 
 
 

7. Kontakti in nadaljnje sodelovanje 
 
Vsa gradiva in ostale informacije glede priprave NUV III bo ministrstvo objavljalo na spletnih 
straneh https://www.gov.si/ v okviru področja voda. 

 
V procesu sodelovanja z javnostmi pri pripravi NUV III in PU NUV lahko deležniki pripravljavcu 
načrta posredujejo pisne predloge, mnenja ali pobude, ki se nanašajo na vprašanja upravljanja 
voda preko e-pošte na: gp.mop@gov.si 
 
ali pisno na naslov: 
 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska c. 48 
1000 Ljubljana 
 
Pri pošiljanju kot zadevo navedite: "Priprava NUV III". 
 

https://www.gov.si/teme/nacrt-upravljanja-voda-na-vodnih-obmocjih/

