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Zadeva: Odgovor na pobudo

Prejeli smo vašo pobudo vezano na upravljanje voda, v kateri predlagate javne vodnjake za 

pitno vodo, platoje za odvzem rečne vode za napajanje živine ter renaturacijo vodotokov.

V zvezi z navedenim vam pojasnjujemo, da je v postopku javne obravnave predlog Zakona o 

gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki je objavljen na spletni strani: https://e-

uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-

predpisa.html?id=13880. Pripombe na predlog je možno podati do 17.5.2022. Predlog tega 

zakona uvaja tudi obvezo za postavitev pitnikov na javnem vodovodu, ki so namenjena splošni 

rabi. In sicer predlog določa, da občina na svojem območju ob upoštevanju poseljenosti in 

geografske oddaljenosti od javnega vodovoda zagotovi pitnike in informacije o njihovi lokaciji in 

delovanju javno objavi na svoji spletni strani.

Glede pobude za postavitev platojev za napajanje živine ob vodotokih vam pojasnjujemo, da 

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, 56/15 in 65/20) loči splošno in posebno rabo voda. Vsakdo lahko rabi vodno ali morsko 

dobro pod pogoji, ki jih določa ta zakon, če se s takšno rabo le neznatno vpliva na količino in 

kakovost voda oziroma splošno stanje voda in če s tem ne omejuje ali onemogoča enakih 

pravic drugih in izvajanje vodnih pravic. Splošna raba obsega zlasti rabo vodnega ali morskega 

dobra za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne 

zahteva uporabe posebnih naprav (vodne črpalke, natege in podobno) ali zgraditve objekta in 
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naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje, skladno s predpisi na področju urejanja prostora 

in graditve objektov. Za rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno 

pravico na podlagi vodnega dovoljenja, koncesije oziroma posebno rabo vode evidentirati. V 

primeru izgradnje objekta je treba pridobiti vodno pravico za odvzemno mesto. Ob vodotokih 

morajo biti zagotovljeni varovalni pasovi, ki varujejo vodo pred onesnaževanjem. Zakon o vodah 

določa, da sega zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega 

zemljišča, na vodah 2. reda pa pet metrov od meje vodnega zemljišča.

Renaturacija vodotokov je predvidena v Strategiji za biotsko raznovrstnost, ki na ravni EU 

predvideva da se vzpostavi najmanj 25.000 km prosto tekočih vodotokov. Predvideva, da se  na 

vodotokih odstrani vse prepreke, ki niso več v uporabi, ter da se obnovi poplavne ravnice in 

mokrišča. Navedeni ukrepi se izvajajo tudi Sloveniji glede na razpoložljiva sredstva. V 

preteklosti so se bile izvedene prakse, ki so slabo vplivale na stanje voda, večinoma zaradi 

povečevanja pridelovalnih kmetijskih površin, ki so vodotoke omejile v ozka korita. Danes se 

kažejo negativne posledice intenzivnega kmetijstva, tudi v kakovosti voda.

V postopku javne obravnave so dokumenti Načrt upravljanja voda za obdobje 2022- 2027, ki so 

objavljeni na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. https://www.gov.si/zbirke/javne-

objave/osnutek-nacrta-upravljanja-voda-za-vodno-obmocje-donave-za-obdobje-2022-2027-in-

osnutek-nacrta-upravljanja-voda-za-vodno-obmocje-jadranskega-morja-za-obdobje-2022-2027/

Vabljeni ste, da podate pripombe do 16.6.2022.

S spoštovanjem,

         mag. Luka Štravs
             NAMESTNIK GENERALNEGA DIREKTORJA

     DIREKTORAT ZA VODE IN INVESTICIJE

Poslati:

- Desus - Občinski odbor Videm, Tržec 46/c, 2284 Videm, ksilogeneza@gmail.com – 

elektronsko. 
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