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EVA:

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 28. zasedanju Stalne slovensko-
avstrijske komisije za Dravo, 23.–24. 5. 2019 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 - uradno prečiščeno besedilo,109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14
in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na _______seji  sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije sprejme izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 
28. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo, ki bo 23. in 24. maja 2018 ob 
Baškem jezeru v Avstriji.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo, ki se bo udeležila zasedanja Stalne 
slovensko-avstrijske komisije za Dravo, v naslednji sestavi:
 dr. Mitja Bricelj, Ministrstvo za okolje in prostor, predsednik delegacije,
 Janez Dodič, Ministrstvo za okolje in prostor, član,
 Robert Grnjak, Ministrstvo za okolje in prostor, član,
 mag. Mateja Klaneček, Direkcija RS za vode, članica, 
 dr. Aleš Bizjak, Direkcija RS za vode, strokovnjak,
 Bernarda Rotar, Agencija RS za okolje, strokovnjakinja,
 dr. Mira Kobold, Agencija RS za okolje, strokovnjakinja,
 Andrej Tumpej, Dravske elektrarne Maribor, strokovnjak,
 Sašo Kreslin, Dravske elektrarne Maribor, strokovnjak;,
 Martina Jerman, Ministrstvo za zunanje zadeve, strokovnjakinja.

3. Stroške udeležbe slovenske delegacije na zasedanju komisije pokriva vsaka ustanova zase. 

                                                                                     Stojan TRAMTE
                                                                                      GENERALNI SEKRETAR

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Simon Zajc, minister, Ministrstvo za okolje in prostor,
Vesna Ugrinovski, v. d. generalne direktorice Direktorata za vode in investicije, Ministrstvo za 
okolje in prostor,
dr. Mitja Bricelj, Direktorat za vode in investicije, Ministrstvo za okolje in prostor
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:



/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva: /
/ 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ



II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 



dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: /

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Predlog gradiva ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                       SIMON ZAJC
                                                          MINISTER

PRILOGA:

- Jedro gradiva: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 28. zasedanju
Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo, 23.–24. 5. 2019, Baško jezero



JEDRO GRADIVA:

IZHODIŠČA ZA UDELEŽBO DELEGACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE NA 
28. ZASEDANJU STALNE SLOVENSKO-AVSTRIJSKE KOMISIJE ZA DRAVO, 

23.–24. 5. 2019, Baško jezero

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 28. zasedanju Stalne 
slovensko-avstrijske komisije za Dravo

Podlaga za urejanje vodnogospodarskih vprašanj med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo 
je Sporazum med Vlado Federativne Republike Jugoslavije in Zvezno vlado Republike Avstrije 
o vodnogospodarskih vprašanjih, ki se tičejo Drave, z dne 25. maja 1954. Nadaljnjo veljavnost 
tega sporazuma določa Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko 
Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko – avstrijskih pogodb v odnosih med 
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 4/93).

Dnevni red 28. zasedanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo, 23. do 24. maja 2019
ob Baškem jezeru v Avstriji, je sledeč:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Poročilo delovne skupine »Vodno gospodarstvo«
2.1 Preiskave kakovosti vode Drave v mejnem območju
2.2 Kraški in razpoklinski vodni viri v Karavankah na obeh straneh državne meje
2.3 Perspektivno vodno gospodarstvo in vprašanja visokih voda Drave kot tudi informacije  

o ustreznih študijah
2.3.1 Matematični model visokovodnih valov Drave
2.3.2 Ravnanje s prodnimi snovmi in oblikovalni ukrepi v akumulacijah dravskih 

elektrarn
2.3.3 Aktualni projekti

2.4 Medsebojno obveščanje o vodnogospodarskih ukrepih v porečju Drave z zaznavnimi 
vplivi v mejnem profilu
2.4.1 HE Koralpe-Golica
2.4.2     Suspendirane snovi
2.4.3 Ostali ukrepi

2.5 Izkušnje s službo za alarmiranje in opazovanje
2.6. Izvajanje EU okvirne direktive za vode in EU poplavne direktive

a) Usklajevanje v čezmejnem območju
b) Izmenjava informacij in izkušenj

2.7 Poročilo Podskupine za hidrologijo
2.8 Razno

3. Poročilo delovne skupine »Energetsko gospodarstvo«
3.1 Medsebojno obveščanje o obratovanju obstoječih elektrarn na Dravi in ostalih elektrarn 

v porečju
3.2 Medsebojno obveščanje o novih energetskih ukrepih v porečju Drave
3.3 Zaproditev akumulacij (vključno bagranje) in plavine v Dravi 
3.4 Matematični model visokovodnih valov reke Drave
3.5 Razno

4. Izmenjava informacij
5. Razno
6. Kraj in čas naslednjega zasedanja



K točki 2:           Poročilo delovne skupine »Vodno gospodarstvo«:

K točki 2.1 Preiskave kakovosti Drave v mejnem območju

Slovenska delegacija se bo na zasedanju seznanila s skupnim poročilom strokovnjakov obeh 
strani glede preiskave kakovosti vode (Drave in  Mutske Bistice) v mejnem območju. Vzorčenja 
za fizikalno-kemijske elemente so bila izvedena z obeh strani (skupno merilno mesto Tribej) in 
primerjava rezultatov se ne razlikuje bistveno od preteklih let. Drava je tudi v letu 2018 na 
osnovi fizikalno-kemijskih elementov kakovosti tako na slovenski kot avstrijski strani razvrščena 
v zelo dobro ekološko stanje. 
V letu 2018 so bile izvedene tudi preiskave bioloških elementov kakovosti (na podlagi 
fitobentosa je Drava v Tribeju v zelo dobrem (SI) oz. v dobrem (AT) stanju, ne dosega pa 
okoljskih ciljev glede na saprobiološke in hidromorfološke cilje.

K točki 2.2 Kraški in razpoklinski vodni viri v Karavankah na obeh straneh državne 
meje

Slovenska delegacija se bo seznanila s skupnim poročilom strokovnjakov obeh strani, da od 
prejšnjega zasedanja komisije ni bilo nadaljnjih sestankov, in da bo naslednje srečanje 12. 11. 
2019 v Ljubljani.

K točki 2.3 Perspektivno vodno gospodarstvo in vprašanja poplavnih voda na Dravi 
kot tudi informacije o ustreznih študijah

K točki 2.3.1 Matematični model poplavnih valov Drave

Slovenska delegacija se bo seznanila z informacijami avstrijske strani glede analiz poplav v 
določenih akumulacijskih bazenih v letu 2018 (analize poplav z matematičnim hidravličnim 
pretočnim modelom FLORIS). Trenutno se izvajajo naknadni izračuni oz. umerjanje modela za 
poplavni dogodek, ki je bil zabeležen konec oktobra 2018.

K točki 2.3.2  Ravnanje s prodnimi snovmi in oblikovalni ukrepi v akumulacijah
dravskih elektrarn

Slovenska delegacija se bo seznanila s poročilom strokovnjakov avstrijske strani o oblikovalnih
ukrepih v akumulacijah avstrijskih dravskih elektrarn HE Bistrica–Bilčovs in HE Kazaze v letu 
2018 in o zaproditvi v verigi elektrarn Zveze VHP. Poročala bo o aktivnostih na slovenski strani
glede zaproditev akumulacija na Dravi v Sloveniji in upravljanju sedimentov – bagranju.
Slovenska stran se bo tudi seznanila s poročilom o projektu protipoplavne zaščite Labota 
(Lavamünda). Začetek gradnje je bil jeseni 2018. 

Imenovane bodo tudi kontaktne osebe za pripravo Strategije za trajnostno upravljanje 
sedimenta na čezmejni ravni.

K točki 2.4. Medsebojno obveščanje o vodnogospodarskih ukrepih v porečju Drave z 
zaznavnimi vplivi v mejnem profilu

Slovenska delegacija se bo najprej seznanila s poročilom strokovnjakov avstrijske strani (HE 
Koralpe-Gorica – občutno podpovprečen pretočni režim v 2018; kljub vsem izvedenim 
dotacijskim ukrepom v decembru 2018 skupno v obdobju 20 dni ni bilo mogoče zagotoviti 
zahtevane minimalne dotacije ob državni meji. Kratkotrajna, deloma malenkostna nedoseganja 
obveznega pretoka na državni meji, do katerih je prišlo kljub natančnemu spremljanju, so 



predvsem posledica pretočnega časa Mutske Bistrice od zajetja pri prečrpališču Höllgraben oz. 
od zajetja potoka Krumbach do merilnega mesta na državni meji.

Potem bo poročala o aktivnostih na slovenski strani (leto 2018 je bilo v Sloveniji večinoma 
povprečno vodnato).

Obe strani (ARSO in KELAG) sta tudi medsebojno izmenjali in uskladili aktualne hidrološke 
podatke za preteklo leto za merilni mesti »državna meja« in »Muta«.

K točki 2.4.1 Suspendirane snovi

Razprava bo potekala v okviru točke 2.7.

K točki 2.5 Izkušnje s službo za alarmiranje in opozarjanje

Slovenska delegacija se bo na zasedanju komisije seznanila s skupnim poročilom 
strokovnjakov obeh strani – kontakti ostajajo enaki kot prejšnje leto.

K točki 2.6 Izvajanje EU vodne direktive (2000/60/ES) in EU poplavne direktive 
(2007/60/ES) v obeh državah

Slovenska delegacija bo poročala, da v obdobju poročanja, v zvezi z Načrtom upravljanja voda 
na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in Programom ukrepov upravljanja voda, ni 
bilo izvedenih sprememb. Načrta upravljanja voda in Program ukrepov upravljanja voda so 
objavljeni na spletni strani

http://www.mop.gov.si/si/delovna_področja/voda/nacrt_upravljanja_voda

V obdobju poročanja je v zvezi z direktivami EU, ki so pomembne za področje voda, začel 
veljati Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda 
(Uradni list RS, št. 58/18) in Pravilnik o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 48/18)

Glede izvajanja EU poplavne direktive bo poročala, da je bilo v mesecu decembru 2018 
izvedeno posvetovanje z javnostmi, ki se je nanašalo na posodobljeni dokument Predhodna 
ocena poplavne ogroženosti in predlog določitve novih in preveritve (posodobitve) obstoječih 
območij pomembnega vpliva poplav. V okviru posvetovanja z javnostmi so bili prejeti 
komentarji, predlogi in pripombe. Posodobljena Predhodna ocena poplavne ogroženosti za 
območje RS je pripravljena in je tik pred potrditvijo in objavo.

V nadaljevanju v okviru drugega cikla izvajanja EU poplavne direktive sledi še preveritev in 
morebitna izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti za posodobljen nabor 
območij pomembnega vpliva poplav (do konca leta 2019) in priprava posodobitve Načrta 
zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2021-2027 (do konca leta 2021).

Namen izmenjave informacij je tudi bilateralna uskladitev območij pomembnega vpliva poplav 
na obeh straneh.

K točki 2.7 Poročilo Podskupine za hidrologijo

Slovenska delegacija se bo seznanila s skupnim poročilom obeh strani glede dela Podskupine 
za hidrologijo. Podskupina za hidrologijo se je sestala 13. marca 2019 v Ljubljani. Obravnavane 
so bile naslednje vsebine: hidrološki podatki za mejni profil Drave za leto 2018, suspendirane 
snovi reke Drave, izmenjava podatkov, delovanje prognostičnih služb in komunikacija v primeru 



visokih voda in poplav, prognostični model Drave, skupne hidrometrične meritve na mejnem 
profilu in izmenjava hidrometričnih podatkov.

K točki 2.8 Razno

Slovenska delegacija se bo seznanila s poročanjem avstrijske strani glede visokovodnega 
dogodka na Dravi konec oktobra 2018. Na delovni skupini za vodno gospodarstvo je slovenska 
stran tudi izpostavila, da je treba poročilo dopolniti z informacijami glede problematike plavja v 
tem času (na obeh straneh).

K točki 3 Poročilo delovne skupine »Energetsko gospodarstvo«

Na zasedanju bo predmet razprave nadalje medsebojno obveščanje o obratovanju obstoječih 
elektrarn na Dravi in ostalih elektrarn v porečju,  medsebojno obveščanje o novih energetskih 
ukrepih v porečju Drave, zaproditev akumulacij (vključno bagranje) in plavine v Dravi ter 
matematični model visokovodnih valov reke Drave

K točki 4 Izmenjava informacij

Delegaciji bosta izmenjali informacijo o potencialnih novih vodnopravno in vodnogospodarsko 
pomembnih dokumentih.

K točki 5 Razno

Delegaciji bosta izmenjali podatke o korespondenčnih službah.

K točki 6 Kraj in čas naslednjega zasedanje

V skladu s poslovnikom Stalne slovensko-avstrijske komisije za reko Dravo bo zasedanje 
komisije v letu 2020 v Sloveniji.

Glede posameznih točk dnevnega reda bo delegacija Republike Slovenije zastopala stališča, ki 
ne bodo v nasprotju z evropskim pravnim redom in slovensko zakonodajo, pri čemer bo podprla 
rešitve, ki bodo zagotavljale izvajanje in doseganje ciljev evropske in slovenske zakonodaje na 
področju upravljanja voda v okviru pristojnosti Stalne slovensko- avstrijske komisije za Dravo.
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