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Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o 
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) naslednje 
 
 

USMERITVE s področja upravljanja z vodami za pripravo 

gozdnogospodarskih načrtov (GGN) 

 
 

I. Splošne usmeritve: 
 
Za pripravo gozdnogospodarskih načrtov je potrebno upoštevati naslednja usmeritve, ki izhajajo 
iz Zakona o vodah ( ZV-1): 
 
1. Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in 

ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, 
načrtovati in izvajati v skladu s 5. členom ZV-1 tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da 
se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, 
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in 
območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. 

 
2. Površinske vode se po pomenu, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrstijo v 1. in 2. red. 

Vode 1. reda so navedene v Prilogi, ki je sestavni del ZV-1, preostale vode pa so vode 2. 
reda. 
V 11. členu ZV-1 je določeno, da je 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, vodno zemljišče celinskih voda (v 
nadaljevanju: vodno zemljišče). Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo 
tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče 
stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega 
vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda 
občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor. 
Podrobnejši način določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda določa Pravilnik o 
podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 
58/18). 
V 14. členu ZV-1 je določeno, da zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je 
priobalno zemljišče celinskih voda (v nadaljnjem besedilu: priobalno zemljišče). Zunanja 
meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na 
vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Četrti odstavek 14. člena ZV-1 
določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja, ki sega 
najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med 
visokovodnimi nasipi. Peti odstavek 14. člena ZV-1 določa zunanjo mejo priobalnih zemljišč 
na vodah iz 35. točke Priloge ZV-1 (ostale celinske vode, ki tvorijo ali prečkajo državno 
mejo), ki sega pet metrov od meje vodnega zemljišča. 

 
3. Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati 

v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1: 
 ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti 

površinskih voda; 
 gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem; 
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 gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in 
premoženja ter izvajanju nalog policije; 

 zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih 
kopališčih; 

 gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode 
nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali 
izpust vode); 

 ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave; 
 gradnjo objektov grajenega javnega dobra po ZV-1 ali drugih zakonih; 
 gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih 

priključkov na javno infrastrukturo, vendar le na krajših odsekih, kjer zaradi 
naravnih prostorskih omejitev ni možen drugačen potek trase; 

 gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov zunaj območij naselij na 
priobalnem zemljišču vodotokov 1.reda, vendar z zagotovljenim minimalnim 15 
metrskim odmikom od meje vodnega zemljišča. 
 

4. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 84. člena ZV-1, da so na vodnem in 
priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:  

 ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč; 
 zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda; 
 ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja; 
 onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. 

 
5. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 68. člena ZV-1, po katerih je na vodnem in 

priobalnem zemljišču prepovedano: 
 odlaganje in pretovarjanje nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki; 
 odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih 

snovi; 
 odlaganje odpadkov. 

 
6. Sestavni del gozdnogospodarskega načrta mora biti prikaz: 

 varovanih območij, in sicer: 
 hidrografija (os vodotoka), 

 
 ogroženih območij, in sicer: 

 poplavnih območij, 
 erozijskih območij, 
 plazljivih območij, 
 plazovitih območij, 
 

 varstvenih območij, in sicer: 
 vodovarstvenih območij v skladu s predpisi vlade in občinskimi akti, ki urejajo 

vodovarstvena območja oziroma varstvene pasove, 
 

 referenčnih odsekov, iz Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih 
Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16). 

 
Grafični prikaz varovanih, varstvenih, ogroženih območij in referenčnih odsekov ter 
obstoječih in načrtovanih gozdnih prometnicah ter predvidenih posegov in ukrepov, katerih 
izvedba bi lahko vplivala na vode, vodni režim in stanje voda, mora biti izdelan v merilu, ki 
ustreza merilu izvedbenih načrtov ter v taki obliki, da je mogoče prekrivanje slojev (*shp). 
 

7. Za poplavna območja se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi 
naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. Na poplavnem območju so v 
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skladu s 86. členom ZV-1 prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko 
ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem 
voda.  
 

8. Poplavna območja morajo biti prikazana v gozdnogospodarskem načrtu, načrtovani posegi  
pa usklajeni z omejitvami iz predhodne točke ter pogoji in omejitvami iz Uredbe o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav 
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08). Ohraniti je 
treba obstoječe retencijske površine, ureditve pa načrtovati celovito, s ciljem zmanjševanja 
obstoječe poplavne ogroženosti. 

 
9. Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom 

površinske, globinske in bočne erozije vode. 
Na erozijskem območju je v skladu z 87. členom ZV-1 prepovedano: 
 poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,  
 ogoljevanje površin,  
 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,  

 zasipavanje izvirov,  
 nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, 
 omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje 

ravnovesnih razmer,  
 odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, 
 zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 
 odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti 

hudourniške struge, 
 vlačenje lesa. 

 
10. Za plazljivo območje se v skladu z 88. členom ZV-1 določijo zemljišča, kjer je zaradi pojava 

vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. 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. Na 
tem območju je prepovedano: 
 zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili 

zamakanje zemljišč, 
 poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode, 
 izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo 

podnožje zemljišča, 
 krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje 

zemljišč. 
 

Na območjih kjer je predvidena ali se zaradi naravnih dejavnikov (okužbe, insekti, vetrolomi, 
žledolomi ipd.) izvaja intenzivna sečnja, je preredčene in ogoljene površine potrebno 
ustrezno protierozijsko zavarovati ter predvideti ukrepe in izvesti vse potrebne ukrepe, ki 
bodo zagotavljali ustrezno stabilnost brežin in preprečevali oz. zadrževali povečan odtok 
padavin oz. vode, plavin in plavja s teh površin. Ukrepi morajo biti usklajeni s področjem 
upravljanja z vodami in celovito sistematiko upravljanja in urejanja voda. 

 
11. Za plazovito območje se v skladu z 89. členom ZV-1 določijo zemljišča, kjer zaradi 

klimatskih in topografskih razlogov redno prihaja do pojava snežnih plazov ali pa obstoja 
velika verjetnost, da se pojavijo. Na tem območju je prepovedano krčenje gozdov, 
izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov in ustaljenih naravnih poti na porasla, 
labilna ali drugače ogrožena zemljišča. 
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12. Vodovarstvena območja so določena z namenom, da se zavaruje vodno telo, ki se 

uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem 
ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali 
njeno količino (74. člen ZV-1). Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju 
zajetij pitne vode, je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati mejo vodovarstvenega 
območja in njegovih notranjih območij (zajetje, VVO I, VVO II in VVO III) ter vodovarstveni 
režim iz veljavnega predpisa, ki ureja posamezno vodovarstveno območje (predpisi sprejeti 
na podlagi 74. člena ZV-1 oz. občinski odlok, sprejet na podlagi 60. člena Zakona o vodah 
(Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91 in 52/00)). 
 
Za načrtovane posege na vodovarstvena območja, za katere je predpisana izdelava 
elaborata »Analiza tveganja za onesnaženje«, mora biti strokovna podlaga izdelana in 
revidirana ob smiselni uporabi Pravilnika o kriterijih  za določitev vodovarstvenega območja 
(Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16) na podlagi vseh razpoložljivih podatkov. 

 
13. Pri posegih v prostor je treba upoštevati pogoje in omejitve posegov v vodno dobro zaradi 

zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev za referenčne odseke, ki so določeni v 
Uredbi o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja 
(Uradni list RS, št. 67/16). 

 
14. Pri pripravi GGN je potrebno navesti ukrepe za  doseganje okoljskih ciljev preprečevanja 

poslabšanja stanja voda in doseganje dobrega stanja voda, ki se nanašajo na ukrepe za 
preprečevanje onesnaženja površinskih voda, preprečevanje ali omejevanje vnašanja 
onesnaževal v podzemno vodo in preprečevanje poslabšanja hidromorfoloških značilnosti 
voda. 

 
15. Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami so dostopne na spletnem portalu MOP 

eVode na naslovu http://evode.gov.si, ki omogoča brezplačen pregled in prenos podatkov. 
 
Za namen prikaza se uporabijo sloji: 
- hidrografija – os vodotokov (v merilu 1 : 5000), 
- integralna karta poplavne nevarnosti (IKPN), 
- integralne karte razredov poplavne nevarnosti (IKRPN), 
- opozorilne karte poplav (OPKP),  
- poplavni dogodki (PODO), 
- erozijska območja (opozorilna karta erozije), 
- plazljiva območja (karta verjetnosti pojavljanja plazov)1, 
- plazovita območja (karta lavinske nevarnosti)2, 
- vodovarstvena območja (državni nivo), 
- vodovarstvena območja (občinski nivo), 
- odseki z referenčnimi razmerami, 
- vodna dovoljenja, 
- koncesije za rabo vode. 

 
 
 

                                                      
1, 2 Podatki so dostopni za občine Bovec, Gornja Radgona, Kranjska gora, Krško, Kungota, Laško, Maribor, Piran, Puconci, Slovenj Gradec, 

Šentilj, Trbovlje, Velenje in Železniki, ki se jih lahko pridobi od Geološkega zavoda Slovenije (narocanje@geo-zs.si) 
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II. Usmeritve za pridobitev vodnega soglasja/mnenja o vplivu gradnje na 
vodni režim in stanje voda in pravice graditi v skladu z ZV-1 

 
1. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je 

potrebno v skladu s 150. členom ZV-1 pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga izda naslovni organ.  

 
  Vodno soglasje/mnenje je potrebno pridobiti za: 

- poseg na vodnem in priobalnem zemljišču; 
- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po ZV-1; 
- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice; 
- poseg na varstvenih in ogroženih območjih; 
- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda; 
- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje 

vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik; 
- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo 

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

2. Pri pripravi dokumentacije za posege in gradnjo za katere je potrebno pridobiti vodno 
soglasje/mnenje po ZV-1, je treba upoštevati Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev 
projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vlog za izdajo 
vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09). 

 
3. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, 

ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne 
prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh). 
 
Morebitno prečkanje gozdnih prometnic z grapami ali strugami nestalnih vodotokov 
(mulda, prepust,…) je treba projektno obdelati. Premostitveni objekt mora biti ustrezno 
dimenzioniran in izveden tako, da bo omogočal nemoten pretok visokih voda. V primeru 
gradnje prepusta je treba izdelati hidravlični izračun prevodnosti visokih voda. Za 
prečkanja vodotokov predlagamo večjo uporabo utrjenih muld. 
 
Gradnja gozdnih prometnic v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v 
pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred visokimi vodami z 
verjetnostjo pojavljanja 100 let  z zagotovljeno najmanj 0,5 m varnostno višino. 

 
4. Pri umeščanju in načrtovanju gozdnih prometnic kot jih definira Pravilnik o gozdnih 

prometnicah (Ur. l. RS, št. 4/09) - gozdnih cest, grajenih in negrajenih gozdnih vlak, 
protipožarnih presek, protipožarnih poti in drugih tras, ki so nujne za izvedbo gozdarskih 
del (npr. tras žičniških linij) se je potrebno v največji možni meri izogniti ogroženim, 
varstvenim in varovanim območjem in predvideti gradnjo izven vodnih in priobalnih 
zemljišč, kot določa ZV-1 v 14. in 37 členu.  
 

5. Načrtovanje novih gozdnih prometnic na območju poplav in z njimi povezane erozije, 
kjer že obstajajo elementi ogroženosti, mora upoštevati pogoje in omejitve iz prilog 1. in 
2. Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08), pri tem pa zagotoviti, da se z načrtovanjem novih gozdnih 
prometnic ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega. V ta 
namen je treba skupaj z načrtovanjem gradnje, načrtovati tudi celovite ukrepe za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje 
novih objektov. 
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6. Na delih kjer trasa gozdne prometnice poteka vzporedno z vodotokom naj bo le-ta 
predvidena izven priobalnega zemljišča. Manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na 
krajših odsekih, kjer iz analize variant izhaja, da so prostorske možnosti močno 
omejene in bi drugačen potek trase predstavljal nesorazmerno večje stroške, vendar na 
tak način, da se ne poslabšuje obstoječe stabilnosti in stanja brežin vodotokov. 
 

7. Odvajanje padavinskih in morebitnih zalednih voda iz območij gozdnih prometnic je 
treba načrtovati tako, da ne bo prišlo do pospeševanja erozijske moči voda in slabšanja 
ravnovesnih razmer ter da ne bo prišlo do odvajanja zbranih voda po nestabilnih 
zemljiščih. Odvajanje padavinskih in zalednih voda po erozijsko nestabilni ali plazljivo 
ogroženi brežini je treba izvesti v kanaletah ali drugače utrjenih muldah.  
 

8. Za načrtovane posege na vodovarstvena območja, za katere je določena obveza 
izdelave Analize tveganja za onesnaženje, mora biti le-ta izdelana in revidirana skladno 
s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenih območij (Uradni list RS, št. 64/04, 
5/06, 58/11 in 15/16).   
 

9. Za načrtovanje tras gozdnih prometnic na plazljivih in erozijskih območjih je treba 
izdelati geološko poročilo s poudarkom na stabilnosti ali erodibilnosti terena, s katerim 
se ugotovi stopnja tveganja za načrtovane posege s projektnimi rešitvami omilitvenih 
ukrepov. 
 

10. Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravice, ki so bile 
pridobljene po 119. členu ZV-1 na območju gozdnogospodarskega načrta. 

 
11. Investitor mora za posege na vodnem in priobalnem zemljišču v lasti države, ki so 

dovoljeni skladno z  37. členom ZV-1, skleniti ustrezno stvarno-pravno pogodbo, ki 
takšne posege dovoljuje in velja kot dokazilo o pravici graditi po Zakonu o graditvi 
objektov. 
 

  


