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1

Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o vodah /ZV-1/

1.1

Pravna podlaga

tč.

predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

1

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/
Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 –
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 –
UZ70a

tč.

predpis

1.1

Zakon o vodah /ZV-1/
Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 41/04-ZVO-1, 57/08,
57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20

tč.

podrejeni predpisi

1.1.1
1.1.2

Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda
Uradni list RS, št. 25/08
Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja
in območja kopalnih voda

Julij 2020

določba

pojasnilo

določba

pojasnilo
1

določba

pojasnilo

12

1
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1.1.3

Uradni list RS, št. 88/04 in 71/09
Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih
območij z vodami 1. reda, ki jim pripadajo
Uradni list RS, št. 82/03 in 8/18

20

1.2

Pristojnosti in naloge občinskega sveta po Zakonu o vodah /ZV-1/

tč.

pristojnosti in naloge občinskega sveta

določba

pojasnilo

1

Sprejme sklep o odkupu priobalnega zemljišča, na katerem bo
vzpostavila naravno vodno javno dobro.
Sprejme predlog za razlastitev priobalnih zemljišč, na katerih bo
vzpostavila naravno vodno javno dobro.
Sprejme sklep o odkupu priobalnega zemljišča, na katerem bo
vzpostavila naravno vodno javno dobro.
Ob določitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra podrobneje
določi tudi način in pogoje splošne rabe naravnega vodnega
javnega dobra.
Poda soglasje za posebno rabo naravnega vodnega javnega dobra
na območju, ki ga je določil.
Sprejme ugotovitveni sklep, da zemljišče trajno ni več potrebno za
omogočanje splošne rabe vode.
Predpiše način in pogoje splošne rabe zamrznjenih površin
površinskih voda.
Določi status naravnega morskega javnega dobra na delu
priobalnega zemljišča morja.
Sprejme sklep o odkupu priobalnega (morskega) zemljišča, na
katerem bo vzpostavila naravno vodno javno dobro.
Sprejme predlog za razlastitev priobalnih (morskih) zemljišč, na
katerem bo vzpostavila naravno vodno javno dobro.
Ob določitvi statusa naravnega morskega javnega dobra določi
tudi način in pogoje splošne rabe naravnega morskega javnega
dobra.
Izda soglasje k posebni rabi naravnega morskega javnega dobra.
S prostorskimi akti zagotovi možnost gradnje objektov in naprav
za izvajanje oskrbe s pitno vodo na območju lokalne skupnosti.
Sprejme načrte upravljanja voda.
Določi obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne
infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem
voda kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo.
Sprejme sklep o izvedbi raziskave izvirov in zalog pitne vode.
Sprejme sklep o odkupu zemljišča, ki je potrebno za črpanje vode.
Sprejme predlog za razlastitev zemljišča, ki je potrebno za črpanje
vode.

16. člen

3

16. člen

3

16. člen

3

16. člen
21. člen

2, 3, 7

16. člen

3

16. člen

3

21. člen

2, 7

32. člen

9

32. člen

9

32. člen

9

32. člen

9

32. člen
75. člen

9
10

90. člen
93. člen

12
15

114. člen
116. člen
116. člen

17
18
18

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
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14
15

16
17
18

1.2.1

Akti občinskega sveta po Zakonu o vodah /ZV-1/

tč.

akti občinskega sveta

določba

pojasnilo

1

Sklep o odkupu priobalnega zemljišča, na katerem bo vzpostavila
naravno vodno javno dobro.
Sklep o soglasju za posebno rabo naravnega vodnega javnega
dobra.
Sklep o ugotovitvi, da zemljišče trajno ni več potrebno za
omogočanje splošne rabe vode.
Odlok o načinu in pogojih splošne rabe zamrznjenih površin
površinskih voda v občini.
Sklep o statusu naravnega morskega javnega dobra na delu
priobalnega zemljišča morja.
Sklep o odkupu priobalnega (morskega) zemljišča, na katerem bo
občina vzpostavila naravno vodno javno dobro.
Sklep o razlastitvi priobalnega (morskega) zemljišča, na katerem
bo občina vzpostavila naravno vodno javno dobro.

16. člen

3

16. člen

3

16. člen

3

21. člen

2, 7

32. člen

9

32. člen

9

32. člen

9

2
3
4
5
6
7
2
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32. člen

9

93. člen

15

9

Sklep o soglasju k posebni rabi naravnega morskega javnega
dobra.
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja vodne
infrastrukture.

1.3

Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o vodah /ZV-1/

tč.

pristojnosti in naloge župana

določba

pojasnilo

1

Na podlagi izdane odločbe o določitvi statusa grajenega javnega
dobra predlaga vpis v zemljiško knjigo.
Na podlagi izdane ugotovitvene odločbe predlaga izbris statusa
grajenega vodnega javnega dobra iz zemljiške knjige.
Na podlagi izdane odločbe o določitvi statusa naravnega
morskega javnega dobra predlaga vpis v zemljiško knjigo.
Na podlagi izdane odločbe predlaga izbris statusa naravnega
morskega javnega dobra iz zemljiške knjige.
Odredi označevanje območja kopalnih voda.

18. člen

5

20. člen

6

32. člen

9

32. člen

9

78. člen

11

Odredi izvajanje nalog odstranjevanja plavja, odpadkov in drugih
opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in
z vodnih ter priobalnih zemljišč.
Pridobi vodno dovoljenje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot
gospodarska javna služba.

99. člen

16

125. člen

19

2
3
4
5
6

7

ZV-1

8

1.3.1

Akti župana po Zakonu o vodah /ZV-1/

tč.

akti župana

določba

pojasnilo

1
2

Odredba o označevanju območja kopalnih voda.
Odredba o izvajanju nalog odstranjevanja plavja, odpadkov in
drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih
voda in z vodnih ter priobalnih zemljišče.

78. člen
99. člen

11
16

1.4

Pristojnosti in naloge občinske uprave po Zakonu o vodah /ZV-1/

tč.

pristojnosti in naloge občinske uprave

določba

pojasnilo

1
2
3

Izda odločbo o statusu naravnega vodnega javnega dobra.
Izda odločbo o prenehanju statusa naravnega vodnega dobra.
Z odločbo določi status grajenega javnega dobra za objekte na
vodnem ali priobalnem zemljišču, ki se ga lahko nameni splošni
rabi (kanal, grajena obala celinskih voda in drug podoben objekt)
in je v lasti lokalne skupnosti.
Izda ugotovitveno odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra za objekte na vodnem ali priobalnem zemljišču.
Izda odločbo o statusu naravnega morskega javnega dobra.
Izda odločbo o prenehanju statusa naravnega morskega javnega
dobra.

16. člen
16. člen
18. člen

3
3
5

20. člen

6

32. člen
32. člen

9
9

4
5
6

1.4.1

Akti občinske uprave po Zakonu o vodah /ZV-1/

tč.

akti občinske uprave

določba

pojasnilo

1
2
3
4
5
6

Odločba o statusu naravnega vodnega javnega dobra.
Odločba o prenehanju statusa naravnega vodnega dobra.
Odločba o določitvi statusa grajenega javnega dobra.
Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra.
Odločba o statusu naravnega morskega javnega dobra.
Odločba o prenehanju statusa naravnega morskega javnega dobra.

16. člen
16. člen
18. člen
20. člen
32. člen
32. člen

3
3
5
6
9
9
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1

2.1

Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine
Zakon o vodah /ZV-1/ ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi
in priobalnimi zemljišči (1. člen ZV-1).
Naravno vodno javno dobro lokalne skupnosti

2

Zaradi omogočanja splošne rabe voda lahko lokalna skupnost določi, da se status naravnega
vodnega javnega dobra vzpostavi tudi na delu priobalnega zemljišča celinskih voda. V tem primeru
mora lokalna skupnost navedena zemljišča predhodno pridobiti v last s pravnim poslom ali v javno
korist predlagati njihovo razlastitev po predpisih, ki urejajo razlastitev. Javna korist je izkazana, če
je razlastitev lastnika zemljišča potrebna zaradi omogočanja splošne rabe voda. Lokalna skupnost
lahko ob določitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra podrobneje določi tudi način in pogoje
splošne rabe naravnega vodnega javnega dobra, upoštevaje določbe ZV-1 (21. člen ZV-1).

3

Kot določa ZV-1, pridobijo navedena zemljišča status naravnega vodnega javnega dobra z odločbo,
ki jo izda pristojni organ lokalne skupnosti (občinska uprava). ZV-1 določa, da je posebna raba
naravnega vodnega javnega dobra na območju, ki ga določi lokalna skupnost, mogoča le ob soglasju
pristojnega organa lokalne skupnosti (občinski svet). Ob navedenem ima lokalna skupnost na
določbe, ki urejajo vrstni red predkupnih upravičencev po drugih zakonih, predkupno pravico na
navedenih zemljiščih kot prva predkupna upravičenka. V skladu z ZV-1 navedenemu zemljišču
preneha status naravnega vodnega javnega dobra, če lokalna skupnost ugotovi, da zemljišče trajno ni
več potrebno za omogočanje splošne rabe vode, pristojni organ lokalne skupnosti (občinska uprava)
pa o tem izda odločbo. Navedena odločba je podlaga za izbris statusa naravnega vodnega javnega
dobra iz zemljiške knjige, ki se izvede po uradni dolžnosti (16. člen ZV-1).

2.2

Grajeno vodno javno dobro

2.2.1

Nastanek grajenega vodnega javnega dobra

4

Vodno zemljišče, ki je nastalo zaradi prestavitve ali ureditve naravnega vodotoka, zajezitve tekočih
voda, zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega podobnega posega v prostor in
se ga lahko nameni splošni rabi, lahko postane grajeno vodno javno dobro. Poleg navedenih zemljišč
lahko postane grajeno vodno javno dobro tudi objekt na vodnem ali priobalnem zemljišču, če se ga
lahko nameni splošni rabi (kanal, grajena obala celinskih voda in drug podoben objekt) (17. člen
ZV-1).

5

Navedeno zemljišče in objekti pridobijo status grajenega vodnega javnega dobra z odločbo, ki jo
izda ministrstvo po uradni dolžnosti. Ne glede na navedeno pa lahko status grajenega vodnega
javnega dobra določi tudi pristojni organ lokalne skupnosti z odločbo, če gre za objekte na vodnem
ali priobalnem zemljišču, ki se ga lahko nameni splošni rabi (kanal, grajena obala celinskih voda in
drug podoben objekt) v lasti lokalne skupnosti. Navedena odločba vsebuje navedbo parcele vodnega
ali stavbnega zemljišča. Izdaja odločbe pa ni dopustna, če navedeni objekt nima uporabnega
dovoljenja, kadar je to predpisano. Status grajenega vodnega javnega dobra se po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo na podlagi izdane odločbe (18. člen ZV-1).

2.2.2
6

2.2.3
7

4

Prenehanje grajenega vodnega javnega dobra
Grajenemu javnemu dobru preneha status grajenega javnega dobra, če so objekti postali trajno
nepotrebni za splošno rabo voda. Prenehanje statusa grajenega vodnega javnega dobra ugotovi
pristojni organ lokalne skupnosti z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti in je podlaga za izbris
statusa grajenega vodnega javnega dobra iz zemljiške knjige in se izvede po uradni dolžnosti (20.
člen ZV-1).
Pravni režim naravnega in grajenega vodnega javnega dobra
Naravno in grajeno vodno javno dobro lahko na način in ob pogojih, ki jih določa ZV-1, uporablja
vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vode, vodni režim in naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih
ekosistemov in ne omejuje enake pravice drugim. Posebna raba vodnega dobra je mogoča samo na
podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi navedenih pogojev, in če bistveno ne omejuje
splošne rabe. Vodno dobro se lahko uporablja le tako, da nista ogrožena njegova substanca in
izključena njegova naravna vloga. 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, določi
vlada in predpiše način in pogoje splošne rabe vodnega dobra na tem območju. Ne glede na
navedeno lahko lokalna skupnost predpiše način in pogoje splošne rabe zamrznjenih površin
površinskih voda. 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 (21. člen ZV-1).
2.2.4

Naravno morsko javno dobro lokalne skupnosti

8

Zaradi omogočanja splošne rabe morja lahko lokalna skupnost določi status naravnega morskega
javnega dobra tudi na delu priobalnega zemljišča morja. Lokalna skupnost mora navedena zemljišča
predhodno pridobiti v last s pravnim poslom ali v javno korist predlagati njihovo razlastitev po
predpisih, ki urejajo razlastitev. Javna korist je izkazana, če je razlastitev lastnika zemljišča potrebna
zaradi omogočanja splošne rabe voda. Lokalna skupnost ob določitvi statusa naravnega morskega
javnega dobra določi tudi način in pogoje splošne rabe naravnega morskega javnega dobra,
upoštevaje določbe ZV-1 (32. člen ZV-1).

9

Navedena zemljišča pridobijo status naravnega morskega javnega dobra z odločbo, ki jo izda
pristojni organ lokalne skupnosti (občinska uprava). Posebna raba naravnega morskega javnega
dobra, ki ga določi lokalna skupnost, pa je mogoča le ob soglasju pristojnega organa lokalne
skupnosti (občinski svet). Navedenemu zemljišču preneha status naravnega vodnega javnega dobra,
če lokalna skupnost ugotovi, da zemljišče trajno ni več potrebno za omogočanje splošne rabe vode,
pristojni organ lokalne skupnosti (občinska uprava) pa o tem izda odločbo. Navedena odločba je
podlaga za izbris statusa naravnega vodnega javnega dobra iz zemljiške knjige, ki se izvede po
uradni dolžnosti (32. člen ZV-1).

2.3
10

2.4

Vodovarstveno območje
Lokalna skupnost, v kateri je določeno vodovarstveno območje, pa je z aktom o vodovarstvenem
območju vodno telo namenjeno za oskrbo s pitno vodo tudi v drugi lokalni skupnosti, mora s
prostorskimi akti zagotoviti možnost gradnje objektov in naprav za izvajanje oskrbe s pitno vodo na
območju te lokalne skupnosti. Če lokalna skupnost ne sprejme navedenega prostorskega akta,
sprejme vlada prostorski akt, s katerim se zagotovi možnost gradnje objektov in naprav na stroške te
lokalne skupnosti. Navedeni prostorski akt se nanaša na objekte in naprave, ki so potrebni za oskrbo
s pitno vodo v drugi lokalni skupnosti, njihova gradnja pa bo potekala na območju lokalne
skupnosti, v kateri se nahaja vodovarstveno območje iz prvega odstavka tega člena (74. člen ZV-1).
Označevanje varstvenih območij

11

Vodovarstveno območje, kopalno območje in naravno kopališče morajo biti označeni. Kot določa
ZV-1, izvajalec obvezne lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo označi območje zajetja pitne vode
in pripravi načrt postavitve ustreznega prometnega znaka na notranjih vodovarstvenih območjih.
Označevanje kopalnih voda pa zagotovi lokalna skupnost oziroma imetnik vodne pravice za
neposredno rabo kopalne vode za dejavnost kopališč (78. člen ZV-1).

2.5

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

2.5.1

Ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem

12

2.5.2
13

Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda država in lokalne skupnosti zagotavljajo na
ogroženem območju načrtovanje, gradnjo in upravljanje vodne infrastrukture, zlasti visokovodnih
nasipov, zadrževalnikov, prodnih pregrad, objektov za stabilizacijo dna in brežin, črpališč in
odvajanje zalednih voda. Navedeni ukrepi se lahko izvajajo tudi izven ogroženega območja, če se z
njimi poveča varnost pred škodljivim delovanjem voda. Ukrepi se določijo v podrobnejših načrtih
upravljanja voda, načrtovani in izvedeni pa morajo biti tako, da ne ogrožajo varstva pred škodljivim
delovanjem voda dolvodno. (90. člen ZV-1).
Obseg varstva pred škodljivim delovanjem voda
Za varstvo ljudi, okolja, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine pred škodljivim delovanjem
voda skrbi država. Obseg navedenega varstva pred škodljivim delovanjem voda in potrebni ukrepi
pa se določijo v načrtih upravljanja z vodami. Varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki presega
navedeni obseg varstva, lahko zagotavlja lokalna skupnost sama ali skupaj z drugimi pravnimi ali
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fizičnimi osebami ob soglasju ministrstva. Ministrstvo pa lahko navedeno soglasje odreče, če bi
poseg, ki je potreben za povečanje varstva, bistveno ogrozil vodni režim ali naravno ravnovesje
vodnih ali obvodnih ekosistemov ali ogrozil varstvo pred škodljivim delovanjem voda dolvodno (91.
člen ZV-1).
2.5.3
14

Varstvo pred padavinskimi vodami
V skladu z ZV-1 lokalna skupnost skrbi za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v
ureditvenih območjih naselij. Varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda obsega zlasti
ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin in ukrepe za omejevanje izlitja
komunalnih in padavinskih voda. Podrobnejše ukrepe in način varstva predpiše minister (92. člen
ZV-1).
Obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture

2.6
15

Obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred
škodljivim delovanjem voda, je obvezna lokalna gospodarska javna služba. Vrste in obseg nalog, ki
se izvajajo v okviru navedene javne službe, podrobneje predpiše minister (93. člen ZV-1).
Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

2.7
16

V skladu z ZV-1 na vodni infrastrukturi, ki je namenjena tudi splošni rabi za javne površine, kot so
zelenice, poti, parki, rekreacijske površine ipd., zagotavlja izvajanje nalog odstranjevanja plavja,
odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in z vodnih ter
priobalnih zemljišč lokalna skupnost (99. člen ZV-1).

2.8
17

Raziskovanje izvirov in zalog pitne vode
Raziskave izvirov in zalog pitne vode opravlja država. Program raziskav izvirov in zalog pitne vode
se opredeli z nacionalnim programom upravljanja voda, podrobneje pa določi v programu ukrepov.
Ob navedenem lahko raziskave izvirov in zalog pitne vode zagotavlja tudi lokalna skupnost skladno
z določbami ZV-1 (114. člen ZV-1).

2.9
18

Izvajanje rudarskih del
ZV-1 določa, da je pravna ali fizična oseba, ki pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode,
dolžna takoj, najkasneje pa v roku treh dni od odkritja, o tem obvestiti ministrstvo. Če so navedene
podzemne vode pomembne za oskrbo s pitno vodo, mora lokalna skupnost zemljišče, ki je potrebno
za črpanje vode, odkupiti ali predlagati njegovo razlastitev po predpisih, ki urejajo razlastitev. Če bi
raba podzemnih voda za oskrbo s pitno vodo bistveno vplivala na način in obseg izvajanja rudarske
pravice, ima njen imetnik pravico do odškodnine, ki se določi ob smiselni uporabi predpisov o
razlastitvi (116. člen ZV-1).

2.10
19

Vodno dovoljenje
V skladu z določilom prve alineje prvega odstavka 125. člena ZV-1 je treba za oskrbo s pitno vodo,
ki se izvaja kot gospodarska javna služba pridobiti vodno dovoljenje. Za rabo vode za oskrbo s pitno
vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, vodno dovoljenje občina ali država (šesti odstavek
125. člena ZV-1).

Ključne besede
Lokalna samouprava, občina, občinski svet, župan, občinska uprava, pristojnosti, okolje, varstvo voda.

Uporabljene kratice
ZV-1

6

-

Zakon o vodah /ZV-1/ (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 41/04-ZVO-1,
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in56/15).
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Ustava in zakoni
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
Zakon o vodah /ZV-1/ (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14, 56/15, 65/20).
Podzakonski akti
Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08).
Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS,
št. 88/04, 71/09).
Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki jim pripadajo
(Uradni list RS, št. 82/03 in 8/18).
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