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Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in varstva voda se je v letu 

2019 prvič podelila za obdobje  sedmih let. V tem okviru se tako izvajajo naslednje 

ključne naloge: 

 izdelava strokovnih nalog in podlag, 

 spremljanje stanja vodne infrastrukture, 

 obratovanje vodne infrastrukture , 

 izvajanje ukrepov ob povišanem stanju voda, 

 vzdrževanje objektov vodne infrastrukture,…. 

 

Podelitev koncesije za obdobje sedmih let je zagotovo korak v pravi smeri pri 

zagotavljanju državne gospodarske javne službe urejanja voda. Z vidika 

koncesionarja takšno trajanje koncesije omogoča lažjo investicijsko dejavnost v 

posodabljanje gradbene mehanizacije in druge opreme, saj so te investicije finančno 

zahtevne in ob tem skladne z računovodskimi standardi. Tveganje pri zagotavljanju 

ustrezne strokovne podpore pa še vedno obstaja - tako za naročnika kot 

koncesionarja, ki mora zagotoviti izvajanje strokovnih nalog in upravljanje objektov. 

Ta doba je z vidika pridobivanja znanja o problematiki stanja na terenu še vedno 

kratka in premalo atraktivna za zaposlovanje novih strokovnih kadrov, ki v prvi meri 

iščejo stabilno in dolgoročno varno zaposlitev.  

Podlaga za izvajanje nalog gospodarske javne službe urejanja voda je s strani DRSV in 

koncesionarja pripravljen in s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave 

potrjen Letni program operativne izvedbe vzdrževalnih nalog. Skladno s koncesijsko 

pogodbo bi moral biti Letni program sprejet v mesecu decembru za naslednje leto.  

Izkušnje zadnjih let pa so, da je bil s strani DRSV v najboljšem primeru sprejet v 

mesecu marcu tekočega leta. 

Ključni problem je financiranje gospodarske javne službe, kjer do sprejema letnega 

Proračuna Republike Slovenije ni znan obseg finančnih sredstev za potrebe  

izvajanja nalog urejanja voda. Posledično ni možno pripraviti končnega letnega 

programa, temveč le nabor potrebnih ukrepov. V tem času (do sprejema proračuna 

in Letnega programa) se lahko izvajajo samo strokovne naloge spremljanja stanja 

vodne infrastrukture in nujne (interventne) operativne naloge. Na ta način se že 

zamuja pri izvajanju možnih ukrepov  odstranjevanja pribrežne zarasti, ki se skladno 

z Zakonom o lovstvu v tekočem letu lahko izvajajo do 1. marca in po 1. avgustu.  



S sprejemom letnega Proračuna in potrditvijo letnega programa urejanja voda se 

praviloma sprosti le del finančnih sredstev, saj je ob splošnem pomanjkanju 

pričakovati pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje interventnih del  - po 

izkušnjah praviloma v drugi polovici leta. 

Za zagotavljanje ustreznega stanja vodne infrastrukture in rednega vzdrževanja bi 

bilo potrebno zagotoviti 25 milijonov € finančnih sredstev za celotno območje 

Republike Slovenije. Sredstva oz. programi, bi morali biti pripravljeni skladno s 

pogodbo na začetku leta, tako da bi se izvedbeni programi lahko začeli pripravljati 

skladno z zakonodajnimi zahtevami in ne skladno z razpoložljivimi finančnimi 

sredstvi. Ob tem se morajo proračunska sredstva, ki so na razpolago za tekoče leto, 

obračunati do 30. novembra v tekočem letu, kar je glede na dejanske potrebe in 

možnosti izvajanja del, nerazumno. Tako dejansko nastaja mrk financiranja od 

decembra do predvidoma meseca marca. S prenosom financiranja na Vodni sklad 

bi se financiranje lahko zagotavljalo nemoteno, brez večjih zapletov, ki nastajajo, ko 

se določena sredstva za sanacije po neurjih zagotavljajo v mesecih oktobru in  

novembru in jih je potrebno izvesti do konca proračunskega obdobja. 


