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POVZETEK 

Vodna zemljišča določujemo za doseganje ciljev upravljanja z vodami po 2. členu Zakona o vodah. 
Kriterije za določitev meje vodnega zemljišča tekočih voda določa 11. člen Zakona o vodah oz. 
podrobnejše Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda. 
 
V okvirih navedene zakonodaje je Geodetski inštitut Slovenije v letu 2016 izdelal čistopis Metodologije 
za zajem podatkov hidrografije in dejanske rabe – vodno zemljišče, ki je bila osnova za masovni zajem 
podatkov hidrografije in vodnih zemljišč. 
 
Podatkovni sloji hidrografije in vodnih zemljišč v obsegu in vsebini, ki je opredeljena v navedeni 
metodologiji, predstavljajo osnovo in prvi korak do končne določitve vodnih zemljišč. Obseg in vsebina 
vseh podatkovnih slojev je zasnovana interdisciplinarno (vodarska in geodetska stroka) in v skladu s 
smernicami direktive INSPIRE za področje hidrografije. Osnova za določitev vodnih zemljišč so kriteriji 
iz Pravilnika o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda, ki jih je mogoče 
izpolniti z interpretacijo virov po metodi zajema določeni v navedeni metodologiji. Glavna kriterija sta 
geomorfološka sprememba struge vodotoka in območje nasipa.  

UVOD 

Naloga in obveznost določitve vodnih zemljišč je kot taka določena v prvem odstavku 186. člena Zakona 
o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; 
v nadaljevanju ZV-1), ki določa, da ministrstvo v desetih letih od uveljavitve ZV-1 (t.j. od leta 2002) določi 
vodna zemljišča celinskih voda na podlagi določb 11. in 12. člena ZV-1. Iz navedenega izhaja, da v 
Sloveniji dobivamo prvo uradno evidenco vodnih zemljišč, ki celovito pokriva vsa vodna zemljišča 
celinskih voda v državi.  
 
Vodno zemljišče definiramo kot 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 tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do 
izrazite geomorfološke spremembe. Dodatno so vključena tudi območja do izrazite geomorfološke 
spremembe pri stoječih vodah in tlorisi nasipov.  
 
Vodna zemljišča pred predlogom vodnih zemljišč niso bila določena celovito, temveč zgolj parcialno za 
posamezno območje. Kjer je bila potreba po določitvi vodnega zemljišča, se je določilo ožje območje 
parcialno v skladu z določili Pravilnika o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča 
tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/06; v nadaljevanju Pravilnik). 
 
V prispevku se bomo najprej osredotočili na pregled projekta določitve podatkov hidrografije in vodnih 
zemljišč, v nadaljevanju pa predvsem na določitev ter javno razpravo o prvem predlogu vodnih zemljišč. 
V skladu z drugim odstavkom 12. člena ZV-1 se v zemljiški kataster podatek o vodnem zemljišču 
prevzame kot dejanska raba. Ta korak bo ministrstvo izvedlo s predajo podatkov o vodnih zemljiščih 
Geodetski upravi Republike Slovenije. V prispevku je zato predmet obravnave vodno zemljišče po ZV-
1, dejanska raba pa bo predmet obravnave v nadaljnjih fazah določevanja in vzdrževanja vodnih 
zemljišč. Podatkovni sloj o vodnih zemljiščih bo postal uradna evidenca po javni razgrnitvi, odpravi 
pripomb in medresorski uskladitvi predloga vodnih zemljišč.  
 

                                                        
* Maja JELEN, dipl.inž.ok.grad. (un), Tomaž GRILJ, univ. dipl. inž. geod., Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana 



M. JELEN, T. GRILJ 
- 2 - UPRAVLJANJE Z  

VODAMI V RS 
 

27. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2016 

CILJI MASOVNEGA ZAJEMA 

Cilj masovnega zajema je obnova in nadgradnja sloja hidrografije v zbirki topografskih podatkov 
natančnosti in podrobnosti, ki ustreza merilu 1:5000, in vzpostavitev sloja vodnih zemljišč za celotno 
območje Republike Slovenije. Oba sloja sta vzpostavljena v skladu z direktivo INSPIRE v tolikšni meri, 
kot je to nujno potrebno za vzpostavitev sloja dejanske rabe – vodno zemljišče. 

TESTNI IN MASOVNI ZAJEM 

Osnovna metodologija za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč (v nadaljevanju metodologija 
za testni zajem) je bila zasnovana v okviru projekta »Izdelava metodologije in tehnološke rešitve za 
obnovo podatkov o vodah v DTK5 in hkratni zajem podatkov o dejanski rabi - vodno zemljišče« leta 
2011 (v nadaljevanju testni zajem). V skladu z metodologijo za testni zajem je bilo v okviru testnega 
zajema zajetih 10% območja Slovenije.  
 

 
Slika 1: Iz slike so razvidna območja testnega zajema leta 2011, ki v masovnem zajemu leta 2015 oz. 
2016 niso bila zajeta 
 
Z začetkom realizacije projekta »Lasersko skeniranje in aerofotografiranje 2011 (LSA 2011)« v letu 
2011, je bil na voljo nov vir za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč. V okviru naloge »Zajem 
dejanske rabe - vodno zemljišče in hidrografije z uporabo podatkov Laserskega skeniranja in 
aerofotografiranja (LSA 2011) na izbranih testnih območjih« v letu 2012, je bila tako testirana in 
predlagana sprememba osnovne metode zajema v metodologiji za testni zajem. Tako dopolnjena 
metodologija je bila osnova za izvedbo masovnega zajema podatkov hidrografije in vodnih zemljišč na 
preostalih 90% območjih Slovenije v letih 2015 in 2016, ki je potekal v okviru projekta »Zagotavljanje 
sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami«. 
 
Osnova za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč v ravni podrobnosti merila 1:5000 za celotno 
območje Slovenije so podatki aerofotografiranja in podatki zračnega laserskega skeniranja. Na osnovi 
teh virov sta bili kot najprimernejši prepoznani naslednji metodi zajema:  

a) stereorestitucija iz posnetkov cikličnega aerosnemanja Slovenije (CAS) 
b) kombiniran zajem iz stereoposnetkov CAS in podatkov laserskega skeniranja 

Metoda a) je bila uporabljena za testni zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč v letu 2011. Za 
izvedbo masovnega zajema podatkov hidrografije in vodnih zemljišč v letih 2015 in 2016 jo je 
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nadomestila metoda b), ki je glede na trenutno razpoložljive vire in postavljene okvire izvedbe 
najprimernejša metoda zajema podatkov hidrografije in vodnih zemljišč. 
 
V okviru izvedbe masovnega zajema so bile na zahtevo naročnika ali pobudo izvajalca poleg 
spremembe osnovne metode zajema, sprejete še dodatne vsebinske dopolnitve in spremembe 
metodologije za testni zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč. Dokument Metodologija za zajem 
podatkov hidrografije in dejanske rabe – vodno zemljišče (v nadaljevanju metodologija za masovni 
zajem) predstavlja končno verzijo metodologije za masovni zajem, ki vsebuje vse navedene spremembe 
in dopolnitve ter vključuje novi vir za zajem podatkov – podatke laserskega skeniranja. V skladu z 
metodologijo za masovni zajem so bili masovno zajeti in urejeni podatki hidrografije in vodnih zemljišč 
na preostalih 90% območjih Slovenije. V okviru masovnega zajema je bila izvedena združitev rezultatov 
testnega in masovnega zajema v homogen podatkovni sloj. 
 
Med testnim in masovnim zajemom je torej prišlo do omenjene dopolnitve metodologije. Spremenila se 
je metoda zajema (dodatni vir za zajem (lasersko skeniranje)), dodani so bili atributi VODNI_TOK in 
ARSOID_STR, opuščen je bil atribut ARSOID_VIR, spremenjen je bil način določitve atributa ARSO_ID, 
uvedeno dodatno ločevanje kanalov na Kanal, Obcestni jarek in Melioracijski jarek. 
 
Harmonizacija testnega zajema v okviru masovnega zajema torej vključuje (t.j. za 10% območja 
Slovenije, razvidnega s Slike 1): 

• ureditev stikov, 
• prirejanje atributov VODNI_TOK, ARSO_ID in ARSOID_STR,  
• izbris atributa ARSOID_VIR. 

 
Harmonizacija rezultatov testnega zajema v okviru masovnega zajema ne vključuje (t.j. za 10% območja 
Slovenije, razvidnega s Slike 1): 

• nadgradnje geometrije zajetih objektov na osnovi dodatnega osnovnega vira (laserskega 
skeniranja),  

• ločitev kanalov na Kanal, Obcestni jarek in Melioracijski jarek. 

PODATKOVNI MODEL ZA MASOVNI ZAJEM 

Podatki hidrografije in vodnih zemljišč so zajeti z objektnimi tipi, kot je navedeno v Tabeli 1, skladno s 
smernicami direktive INSPIRE za področje hidrografije.  
 

 
Tabela 1: Objektni tipi v masovnem zajemu podatkov hidrografije in vodnih zemljišč. Objektni tipi so 
zajeti s točko (t), linijo (l) in ploskvijo (p). 
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Podatki hidrografije so zajeti v 5 podatkovnih slojih t.j. enem točkovnem, dveh linijskih ter dveh 
ploskovnih. Vodna zemljišča so zajeta v enem ploskovnem podatkovnem sloju.  
 

 
Tabela 2: Tabela podatkovnih slojev v masovnem zajemu podatkov hidrografije in vodnih zemljišč 
 
Površinske vode (PV) t.j. tekoče vode in stoječe vode (objektna tipa ''TekočaVoda'' in ''StoječaVoda''), 
so zajete v podatkovnih slojih ''2 Linijski PV'' in ''4 Ploskovni PV''. V teh dveh slojih so prikazani tudi 
prehodi, kljub temu, da so kot objektni tip razvrščeni v ''GrajeniObjekti''. V podatkovnih slojih ''1 
Točkovni'', ''3 Linijski'' in ''5 Ploskovni'' sta zajeta objektna tipa ''GrajeniObjekti'' in ''Ostalo''. 
 

REZULTATI MASOVNEGA ZAJEMA PODATKOV HIDROGRAFIJE IN VODNIH 
ZEMLJIŠČ 

V Tabeli 3 so prikazani rezultati masovnega zajema podatkov hidrografije in vodnih zemljišč. Projektna 
naloga za projekt Zagotavljanje sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za 
upravljanje z vodami je bila sestavljena na podlagi rezultatov testnega zajema, v katerega pa, kot je bilo 
opisano v prejšnjih poglavjih prispevka, ni bilo predvideno vključevanje podatkov laserskega skeniranja 
kot osnovnega vira za masovni zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč. Tudi zaradi vključitve 
podatkov laserskega skeniranja v masovni zajem oz. dopolnjene metodologije za masovni zajem 
podatkov si lahko razlagamo bistveno povečanje cenilk, kot je razvidno iz Tabele 3. 
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Tabela 3: Rezultati masovnega zajema podatkov hidrografije in vodnih zemljišč 
 
Izdelovalec projekta Geodetski inštitut Slovenije je za lažje razumevanje metodologije za masovni zajem 
podatkov hidrografije in vodnih zemljišč pripravil osnovni infografični prikaz. V tem prispevku podajamo 
osnovne podatke o metodologiji za masovni zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč ter pravilih 
za zajem, podrobnejše so pravila za zajem predstavljena v šestem poglavju Metodologije za zajem 
podatkov hidrografije in dejanske rabe – vodno zemljišče (Geodetski inštitut Slovenije, 2016), ki je 
dostopna tudi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (glej Viri). 
 

 
Slika 2: Infografika - osnovni podatki o metodologiji za masovni zajem podatkov hidrografije in vodnih 
zemljišč 
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Zanimiva je primerjava starih podatkov hidrografije, ki so še vedno dostopni na Atlasu voda, ter 
obnovljenih podatkov hidrografije, prav tako dostopni na Atlasu voda (razdelek ''Javna razgrnitev''). S 
Slike 3 je npr. razvidno, da imajo novi podatki hidrografije izboljšano geometrijo zajema.  
 

 
Slika 3: Prikaz izboljšave hidrografskega sloja v primerjavi z obstoječimi podatki o hidrografiji  

PREDLOG VODNIH ZEMLJIŠČ 

Predlog določitve vodnih zemljišč upošteva določbe ZV-1 in Pravilnika. Za potrebe masovnega zajema 
podatkov hidrografije in vodnih zemljišč je bila na podlagi določb ZV-1 in Pravilnika izdelana 
Metodologija za zajem podatkov hidrografije in dejanske rabe - vodno zemljišče (Geodetski inštitut 
Slovenije, 2016), ki je dostopna tudi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (glej Viri). 
 
V predlogu vodnih zemljišč so zajeta zemljišča, na katerih 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 tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z 
bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vključena so tudi območja do izrazite geomorfološke 
spremembe pri stoječih vodah in tlorisih nasipov. Vodna zemljišča so zajeta samo za vodotoke široke 2 
metra in več. 
 

 
Slika 4: Shematski prikaz prečnega prereza vodotoka z določitvijo meje vodnega zemljišča (Pravilnik o 
podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/06)) 
 
Vodna zemljišča so določena za vse vodotoke, ki imajo strugo vodnega toka (omočeni del struge) širok 
najmanj 2 metra. Sama širina vodnega zemljišča je odvisna predvsem od tega, kje se pojavi 
geomorfološka sprememba. Vodno zemljišče je tako lahko torej široko najmanj 2 metra pa vse do nekaj 
deset oz. sto metrov pri visokovodnih nasipih. Ploskve vodnih površin se ne zajema za mokrotne 
površine, industrijske bazene, rekreacijske bazene in podzemne dele tekočih voda. 
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Slika 5: Prikaz zajetih vodnih zemljišč 
 
Vodna zemljišča so zajeta s ploskvijo kot naslednji objektni tipi: 
• vodotoki (območje s strugotvornimi procesi, t.j. območje osnovne struge z brežinami do 

geomorfološke spremembe t.j. območje prehoda zemljišča v naklonu v ravninsko zemljišče ali do 
stabilnega izravnanega dela zemljišča, gledano z vodne strani),  

• nasipi (območje od geomorfološke spremembe (pri nasipih je to vrh nasipa) do dna nasipa na 
zračni strani vodotoka, pri visokovodnih nasipih je to celotno območje nasipa),  

• jezero ali vodni zbiralniki (območje, kjer je voda stalno ali občasno prisotna in območje do kote 
najvišjega valovanja),  

• morje, 
• ostalo (ploskve mokrotnih površin, kot so zajete v sloju hidrografije ''5 Ploskovni'', območje med 

strugo vodotoka in vznožjem visokovodnega nasipa in vsi preostali deli ploskev v sloju vodno 
zemljišče).  

 

 
Slika 6: Primer določitve vodnega zemljišča v primeru nasipa oz. visokovodnega nasipa 
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JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU DOLOČITVE VODNIH ZEMLJIŠČ CELINSKIH 
VODA V SLOVENIJI 

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s številnimi slovenskimi strokovnjaki s področja 
upravljanja z vodami kot s področja geodezije pripravilo prvi predlog določitve vodnih zemljišč v 
Republiki Sloveniji. Z namenom vključitve širše javnosti v proces določitve vodnih zemljišč so rezultati 
masovnega zajema podatkov hidrografije in vodnih zemljišč javno razgrnjeni na spletnih straneh 
ministrstva: 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/javna_razprava_o_predlogu_dolocitve_vodnih_zemlji
sc_celinskih_voda_v_sloveniji/ 
 
Ministrstvo se zaveda, da brez obsežne javne razprave o določitvi vodnih zemljišč celinskih voda 
določitve vodnih zemljišč ni mogoče kvalitetno opraviti, zato vabi vse zainteresirane, da podajo svoje 
pripombe, predloge in komentarje na prvi predlog določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Republiki 
Sloveniji do 27. 12. 2016. Enako velja tudi za obnovljene podatke hidrografije. 
 
Na spodnjih povezavah so objavljeni rezultati projekta »Zagotavljanje sistemskih podatkovnih podlag in 
informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami«, t.j. objavljeni so obnovljeni podatki hidrografije 
(sloji od 01 do 05) in predlog vodnih zemljišč (sloj 06) v ravni podrobnosti merila 1:5000 za celotno 
območje Slovenije v državnem koordinatnem sistemu D48/GK ter v koordinatnem sistemu D96/TM. 
 
Predlog določitve vodnih zemljišč in podatke hidrografije, usklajene z evropskim pravnim redom, za vse 
celinske vode v Sloveniji si je mogoče ogledati na spletnem pregledovalniku Atlas Voda: 
http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda@Arso - meni povsem desno spodaj, razdelek 
''Javna razgrnitev'' 
 
Celoten sloj je mogoče v SHP formatu (06_VZ_D48GK v koordinatnem sistemu D48GK oz. 06_VZ v 
koordinatnem sistemu D96TM) prenesti s spletnega naslova: 
http://arhiv.mm.gov.si/mop/javno/hidrografija_in_vodna_zemljisca/ 
 

 
Slika 7: Prikaz zajema vodnih zemljišč na primeru Mure v prostorskem pregledovalniku Atlas Voda 
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ZAKLJUČEK 

Za lastnike zemljišč na katerih so sedaj tudi grafično določena vodna zemljišča ne bo sprememb, saj so 
bila vodna zemljišča kot taka že določena z ZV-1 (kot je omenjeno v uvodu). Lastniki so tako morali že 
po obstoječi regulativi upoštevati omejitve, ki veljajo na vodnih zemljiščih in pri vseh posegih na 
priobalno zemljišče zaprositi za vodno soglasje. Ker ni bilo znano, kje se nahaja to vodno zemljišče, so 
morali lastniki na lastne stroške najeti geodetsko podjetje, ki je naredilo geodetski posnetek, ki je osnova 
za določitev geomorfološke spremembe. V skladu s Pravilnikom se je tako določilo vodno zemljišče, 
šele potem so lahko lastniki zaprosili za vodno soglasje.  
 
Z jasno in transparentno določitvijo vodnih zemljišč in obnovljenimi podatki hidrografije, ki so v skladu z 
evropskim pravnim redom, bo narejen napredek pri krajšanju številnih postopkov na področjih 
upravljanja z vodami, urejanja prostora in graditve objektov, novi podatki pa bodo pomembno prispevali 
k bolj učinkovitemu upravljanju z vodami v Republiki Sloveniji.  
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