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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Stalna slovensko-avstrijska komisija za Dravo 

 Pravna podlaga in veljavnost mednarodne pogodbe 

  

Stalna slovensko – avstrijska komisija za Dravo deluje na podlagi Sporazuma med Vlado Federativne 

ljudske republike Jugoslavije in Zvezno vlado Avstrije o vodnogospodarskih vprašanjih, ki se tičejo Drave, 

ki je bil ratificiran z Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije 

in Zvezno vlado Avstrije o vodnogospodarskih vprašanjih, ki se tičejo Drave (Uradni list FLRJ – MP, št. 

1/55). 

  

Republika Slovenija je akt o ratifikaciji prenesla v svoj pravni red z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma med 

Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko – avstrijskih 

pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter Sporazuma med Vlado Republike 

Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko – avstrijskih 

pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo (Uradni list RS – MP, št. 4/93). 

  

Naloge in vsebine, ki so v pristojnosti komisije, so zlasti: 

1. medsebojno obveščanje o vprašanjih, ki se tičejo vodnega gospodarstva Drave; 

2. obravnavanje predlogov in pritožb, nanašajočih se na energetsko izkoriščanje Drave; 

3. sporazumno reševanje spornih vprašanj; 

4. izmenjavo misli o nadaljnji izgradnji energetskih objektov na Dravi. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Stalna slovensko-avstrijska komisija za Muro 

 1. Pravna podlaga in veljavnost mednarodne pogodbe 

 Stalna slovensko – avstrijska komisija za Muro je ustanovljena na podlagi Sporazuma med Federativno ljudsko 

republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o vodnogospodarskih vprašanjih za mejni tok Mure in mejnih vodah Mure 

(Sporazum o Muri; Uradni list FLRJ – MP, št. 10/56), ki je bil ratificiran z Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med 

Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o vodnogospodarskih vprašanjih za mejni tok Mure 

(Uradni list FLRJ – MP, št. 10/56)  

  

Republika Slovenija je akt o ratifikaciji prenesla v nacionalni pravni red z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma med 

Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko – avstrijskih pogodb v 

odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno 

vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko – avstrijskih pogodb v odnosih med 

Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo (Uradni list RS – MP, št. 4/93). 

  

2. Naloge in vsebine, ki so v pristojnosti komisije 

 Področje dela je skupna obravnava in urejanje vodnogospodarskih vprašanj, ukrepov in del na mejnem toku Mure 

in mejnih vodah Mure med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo zaradi onesnaževanja ali odvajanja voda z 

prispevnega področja Mure.  

  

Naloge in vsebine, ki so v pristojnosti komisije, so zlasti: 

1. regulacija, gradnja visokovodnih nasipov, 

2. poplavna varnost, 

3. izkoriščanje vodnih teles,  

4. spremembe rečnega režima, 

5. melioracija, 

6. oskrba z vodo, 

7. onesnaženje vode. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Stalna slovensko-madžarska komisija za vodno gospodarstvo 

Pravna podlaga in veljavnost mednarodne pogodbe 

  

Stalna slovensko – madžarska komisija za vodno gospodarstvo je ustanovljena na podlagi Sporazuma med 

Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o urejanju vodnogospodarskih vprašanj (Uradni 

list RS - MP, št. 2/95), ki je bil ratificiran z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 

in Vlado Republike Madžarske o urejanju vodnogospodarskih vprašanj (Uradni list RS – MP, št. 2/95). 

  

Naloge in vsebine, ki so v pristojnosti komisije 

  

Področje dela je urejanje vodnogospodarskih vprašanj med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 

Madžarske na mejnih vodotokih med državama in vodotokih, ki prečkajo slovensko madžarsko državno 

mejo. 

  

Določila sporazuma se nanašajo na vsa vodnogospodarska vprašanja, ukrepe in dela, povezana z 

vodozbirnimi območji, skupnimi mejnimi vodotoki in vodotoki, ki prečkajo skupno državno mejo in lahko z 

vodnogospodarskega vidika vplivajo na določene vodotoke in objekte. 

  

Določbe sporazuma se nanašajo na:  

1. zalogo talnih in površinskih voda,  

2. varstvo in obrambo pred škodljivim delovanjem voda,  

3. uporabo in izkoriščanje voda,  

4. zaščito pred onesnaževanjem in neracionalno uporabo voda, preučevanje kakovosti mejnih voda,  

5. preučevanje vplivov posegov na okolje,  

6. raziskave, projektiranje, izvajanje in izmenjavo podatkov v zvezi s prejšnjimi točkami  
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Pravna podlaga in veljavnost mednarodne pogodbe 

 Stalna slovensko – hrvaška komisija za vodno gospodarstvo je ustanovljena na podlagi Pogodbe med 

Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij (Uradni list 

RS - MP, št. 23/97), ki je bil ratificiran z Zakonom o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in 

Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij (Uradni list RS – MP, št. 23/97) in z 

Uredbo o ratifikaciji Pravilnika Stalne slovensko – hrvaške komisije za vodno gospodarstvo (Uradni list RS – 

MP, št. 3/98). 

   

Področje dela so vodnogospodarska razmerja, ukrepi in dela na mejnih vodotokih med Republiko Slovenijo 

in Republiko Hrvaško in vodotokih, ki prečkajo slovensko hrvaško državno mejo, njihovih prispevnih 

območjih ter vodah teritorialnega morja. 

  

Določbe te pogodbe se nanašajo na vsa vodnogospodarska razmerja, sprejete ukrepe in dela na mejnih 

vodotokih in vodotokih, ki jih seka državna meja, njihovih vodozbirnih območjih ter vodah teritorialnega 

morja, ki imajo lahko z vodnogospodarskega stališča večji vpliv na omenjene vodotoke in vode teritorialnega 

morja, posebej na:  

1. določanje vodnih bilanc površinskih in podzemskih voda,  

2. varstvo in obrambo pred škodljivim delovanjem voda,  

3. urejanje in vzdrževanje vodotokov, 

4. rabo voda in voda teritorialnega morja,  

5. varstvo voda in voda teritorialnega morja pred onesnaženjem,  

6. varstvo vodnega prostora pred nevarnimi vplivi in posegi,  

7. zbiranje in izmenjavo podatkov, raziskave, projektiranja, izvajanje in ugotavljanje v zvezi s 

točkami od “a” do “f” tega člena,  

8. medsebojno obveščanje, informiranje in posvetovanje. 

Stalna slovensko-hrvaška komisija za vodno gospodarstvo 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Stalna slovensko-italijanska komisija za vodno gospodarstvo 

Pravna podlaga in veljavnost mednarodne pogodbe 

Stalna slovensko – italijanska komisija za vodno gospodarstvo je ustanovljena na podlagi Sporazuma o 

delovanju jugoslovansko – italijanske komisije za vodno gospodarstvo (Uradni list FLRJ – MP, št. 9/80), ki 

je bil ratificiran z Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o delovanju jugoslovansko – italijanske komisije za vodno 

gospodarstvo (Uradni list FLRJ – MP, št. 9/80) in Aktom o nostrifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje 

Jugoslavije z italijansko republiko (Uradni list RS – MP, št. 11/92). 

  

Naloge in vsebine, ki so v pristojnosti komisije 

  

Področje dela je vodno gospodarstvo mejnih voda Republike Slovenije in Republike Italije na mejnih 

površinskih vodah med državama in površinskih vodah, ki prečkajo slovensko italijansko mejo. 

  

Komisija obravnava vsa vprašanja v zvezi z vodnim gospodarstvom, zlasti: 

1. obojestranske informacije o vodnem režimu; 

2. informiranje o stanju in kakovosti podtalnice na območju Krasa; 

3. predloge glede rabe vode reke Soče in njenih pritokov; 

4. urejanje, reguliranje in izraba mejnih vodotokov; 

5. hidrološke informacije; 

6. obvestila o onesnaženju; 

7. vprašanja plovnosti; 

8. skupna obramba proti toči.  
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Mešana slovensko – hrvaško – italijansko – črnogorska komisija za 

varstvo voda  Jadranskega morja in obalnih območij pred 

onesnaženjem 
Pravna podlaga in veljavnost mednarodne pogodbe 

  

Mešana slovensko – italijansko – hrvaška komisija za zaščito Jadranskega morja in obalnih območij pred 

onesnaženjem je ustanovljena na podlagi Sporazuma o sodelovanju pri varstvu voda Jadranskega morja in 

obalnih območij pred onesnaženjem (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/77), ki je bil ratificiran z Uredbo o ratifikaciji 

jugoslovansko – italijanskega sporazuma o sodelovanju pri varstvu voda Jadranskega morja in obalnih 

območij pred onesnaženjem (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/77) in Aktom o nostrifikaciji nasledstva 

sporazumov nekdanje Jugoslavije z italijansko republiko (Uradni list RS – MP, št. 11/92). 

  

Naloge in vsebine, ki so v pristojnosti komisije 

  

Področje dela je sodelovaje med vladami Republike Slovenije, Republike Italije, Republike Hrvaške in Črne 

gore pri varstvu voda Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaženjem na območju bibavice 

jadranskega morja in vplivnih območij pritokov Jadranskega morja. 

  

Komisija obravnava: 

1. proučuje vse probleme v zvezi z onesnaževanjem voda Jadranskega morja in obalnih območij; 

2. predlaga in priporoča vladama glede raziskovanj; 

3. mnenja o bilateralnih programih in njihovem izvajanju;   

4. predlogi ukrepov v zvezi z onesnaževanjem; 

5. predlaga osnutke za mednarodne pogodbe. 
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
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Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) 

 1. Pravna podlaga in veljavnost mednarodne pogodbe 

  

Republika Slovenija je pogodbenica Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Sporazuma o 

spremembah in dopolnitvah Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k 

Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, 

Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu in Sporazuma o spremembah in 

dopolnitvah Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu 

sporazumu o Savskem bazenu (Uradni list RS-MP, št. 19/2004). 

  

    2. Naloge in vsebine 

  

Pogodbenice sodelujejo, da bi: 

1. vzpostavile mednarodni režim plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih;  

2. vzpostavile trajnostno upravljanje voda;  

3. sprejele ukrepe za preprečevanje ali omejevanje nevarnosti ter zmanjševanje in odpravljanje 

negativnih posledic, vključno s tistimi, ki jih povzročajo poplave, led, suša in nezgode z 

nevarnimi snovmi, škodljivimi za vodo,  

4. da bi izpolnjevale skupne cilje, pogodbenice sodelujejo pri izdelavi in uresničevanju skupnih 

načrtov in razvojnih programov za Savski bazen ter pri usklajevanju svoje zakonodaje z 

zakonodajo EU. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (ICPDR) 
Pravna podlaga in veljavnost mednarodne pogodbe 

Mednarodna komisija za varstvo reke Donave deluje na podlagi Konvencije o sodelovanju pri varstvu in 

trajnostni uporabi reke Donave, ki jo je ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o sodelovanju pri 

varstvu in trajnostni uporabi reke Donave - Konvencija o varstvu reke Donave (Uradni list RS-MP, št. 

12/1998). 

 Naloge in vsebine 

 Pogodbenice si prizadevajo, da bi, kolikor je to mogoče, dosegle cilje trajnostnega in pravičnega 

gospodarjenja z vodami, vključno z ohranitvijo, izboljšanjem in smotrno rabo površinskih voda in podtalnice v 

porečju. Poleg tega si po svojih najboljših močeh prizadevajo nadzorovati nevarnosti nesreč s snovmi, 

nevarnimi za vodo, nevarnosti poplav in ledu na reki Donavi. Države pogodbenice si tudi prizadevajo 

prispevati k zmanjševanju bremen onesnaževanja Črnega morja iz virov v porečju. Pogodbenice v skladu z 

določbami konvencije sodelujejo pri reševanju temeljnih vprašanj gospodarjenja z vodami in sprejemajo vse 

ustrezne zakonske, upravne in tehnične ukrepe, da vsaj vzdržujejo in izboljšujejo tekoče okoljske razmere in 

kakovost vode reke Donave in vodotokov v njenem porečju in da, kolikor je to mogoče, preprečujejo in 

zmanjšujejo škodljive vplive in spremembe, ki nastajajo ali lahko do njih pride.  V ta namen pogodbenice ob 

upoštevanju nujnosti ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja voda in za premišljeno, trajnostno uporabo 

vode določajo ustrezne prednostne naloge in zaostrujejo, prilagajajo in med seboj usklajujejo že sprejete 

ukrepe in take ki jih je treba sprejeti na domači in mednarodni ravni vzdolž celotnega Podonavja s ciljem 

trajnostnega razvoja varstva okolja reke Donave. Ta cilj je usmerjen predvsem k zagotavljanju trajnostne 

rabe vodnih virov v komunalne, industrijske in kmetijske namene kot tudi k ohranjanju in obnovi ekosistemov 

ter izpolnjevanju drugih obstoječih zahtev, npr. zdravje prebivalstva. Sodelovanje na področju gospodarjenja 

z vodami je usmerjeno k trajnostnemu gospodarjenju z vodami in sloni na merilih stabilnega, okolju 

prijaznega razvoja, ki so hkrati usmerjena k:  

1. ohranjanju celovite kakovosti življenja,  

2. ohranjanju trajnega dostopa do naravnih virov,  

3. izogibanju trajnim poškodbam okolja in varovanju ekosistemov,  

4. izvajanju preventivnega pristopa.  
dr. A. Bizjak / Transboundary cooperation of the Republic of Slovenia – obligations, good practices and benefits / Belgrade, 8. 11. 2016 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Barcelonska konvencija 

Pravna podlaga in veljavnost mednarodne pogodbe 

 Socialistična federativna republika Jugoslavija je  bila pogodbenica Konvencije o varstvu Sredozemskega 

morja pred onesnaževanjem, ki jo je ratificirala z Zakonom o ratifikaciji konvencije o varstvu Sredozemskega 

morja pred onesnaževanjem, protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi 

potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal ter protokola o sodelovanju v boju zoper 

onesnaženje Sredozemskega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi v primeru nezgode (Uradni list RS 

SFRJ-MP, št. 12/1977), katerega je Republika Slovenija nasledila na podlagi Akta o nasledstvu 

mednarodnih večstranskih pogodb s področja varstva Sredozemskega morja, nekaterih mednarodnih 

pogodb s področja pomorskega prometa, dveh sporazumov s področja cestnega prometa in Sporazuma o 

ustanovitvi Interameriške banke za razvoj (Uradni list RS-MP, št. 13/93). 

 

Naloge in vsebine 

Da bi zavarovale okolje in prispevale k trajnostnemu razvoju območja Sredozemskega morja, pogodbenice:  

1. v skladu s svojimi zmožnostmi uporabljajo previdnostno načelo, na podlagi katerega se pri 

grožnji velike ali nepopravljive škode pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme uporabiti kot 

razlog za odlaganje gospodarnih ukrepov, ki bi preprečili razvrednotenje okolja;  

2. uporabljajo načelo “onesnaževalec plača“, na podlagi katerega stroške ukrepov za 

preprečevanje, nadzorovanje in zmanjševanje onesnaževanja plača onesnaževalec ob ustreznem 

upoštevanju javnega interesa;  

3. opravijo presojo vplivov na okolje za predlagane dejavnosti, ki bi lahko pomembno škodljivo 

vplivale na morsko okolje in za katere je potrebno dovoljenje pristojnih državnih organov;  

4. z uradnimi obvestili, izmenjavo informacij in posvetovanji spodbujajo sodelovanje med državami 

pri postopkih presoje vplivov na okolje v zvezi z dejavnostmi pod njihovo jurisdikcijo ali 

nadzorom, ki bi lahko pomembno škodljivo vplivale na morsko okolje drugih držav ali območij 

zunaj meja državne jurisdikcije;  

5. prevzemajo obveznost, da bodo spodbujale celovito upravljanje obalnih con ob upoštevanju 

varstva območij ekološkega in krajinskega pomena ter smotrne uporabe naravnih virov.  
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Good Practices and Benefits 

dr. A. Bizjak / Transboundary cooperation of the Republic of Slovenia – obligations, good practices and benefits / Belgrade, 8. 11. 2016 

Structure of the bilateral and multilateral water management bodies 

 commissions, 

 sub-commissions (e.g. flood protection, hydropower, irrigation), 

 technical bodies (e.g. WFD, FD, HD and BD), 

 ad-hoc expert groups (e.g. monitoring), 

 case-by-case working groups (e.g. floods on Drava river, 5. 11. 2012). 

 

Legal scope and strategic frame of work 

 bilateral agreements in place, 

 national legislatives, 

 EU Directives (WFD, FD, HD and BD), 

 EUSALP, EUSDR, EUSAIR. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Good Practices and Benefits 

dr. A. Bizjak / Transboundary cooperation of the Republic of Slovenia – obligations, good practices and benefits / Belgrade, 8. 11. 2016 

Going public 

 E-vode www platform (http://evode.arso.gov.si/index.html ) 

 

 

Constitutional platform 

 Common Slovenian-Austrian groundwater body Karavanke 

 

 

Coordination and coomunication body 

 Floods on the Drava River in Slovenia, 5. 11. 2012 

 

 

Cross-border formal bilateral project initiator 

 FRISCO1 (SI/CRO, in process) 

 FRISCO2 (SI/CRO, in preparation) 

 VISFRIM (SI/I, in preparation) 

 GREVISIN (SI/I, in preparation) 

http://evode.arso.gov.si/index.html
http://evode.arso.gov.si/index.html
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Thank you for your attention! 

 
ales.bizjak@gov.si 
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