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Ljubljana, dne 16. 11. 2022
EVA:

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XXV. zasedanju Stalne 
slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo, 15.–16. december 2022 – 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 
XXV. zasedanju Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo, ki bo 15. in 
16. decembra 2022 na Madžarskem.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo, ki se bo udeležila zasedanja Stalne 
slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo, v naslednji sestavi:
 mag. Luka Štravs, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja delegacije,
 Anton Kustec, Direkcija Republike Slovenije za vode, član,
 Robert Grnjak, Ministrstvo za okolje in prostor, strokovnjak,
 mag. Mojca Dobnikar Tehovnik, Agencija Republike Slovenije za okolje, strokovnjakinja,
 Igor Luzar, Ministrstvo za infrastrukturo, strokovnjak,
 Katja Križnar Urbanc, Ministrstvo za zunanje zadeve, strokovnjakinja,
 Barbara Potočnik, Ministrstvo za okolje in prostor, sekretarka komisije.

                                                                                                  Barbara KOLENKO HELBL
                                                                                GENERALNA SEKRETARKA

Sklep Vlade RS prejme:
 Ministrstvo za okolje in prostor,
 Ministrstvo za infrastrukturo,
 Ministrstvo za zunanje zadeve,
 Direkcija Republike Slovenije za vode in
 Agencija Republike Slovenije za okolje.

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 
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nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Bojan Dejak, generalni direktor, Direktorat za vode in investicije, Ministrstvo za okolje in 
prostor
mag. Luka Štravs, namestnik generalnega direktorja, Direktorat za vode in investicije, 
Ministrstvo za okolje in prostor
Barbara Potočnik, 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: /
Gradivo vsebuje izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XXV. zasedanju Stalne 
slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo, 15.–16. december 2022.
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 srednja podjetja ter 

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
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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,



POTRJEN

 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:
Sredstva za stroške udeležbe (potni stroški, nočitev, dnevnice) so zagotovljena za leto 2023 v okviru 
finančnih načrtov organov, ki bodo zastopali delegacijo RS, in okvirno skupaj znašajo 1.120 EUR, 
od tega za:
- MOP okvirno 480 EUR iz proračunske postavke 153214 – Materialni stroški (št. NRP je 2550-15-
0004) 
- MZZ okvirno 160 EUR  iz proračunske postavke 3663 – Meddržavno sodelovanje (št. NRP 1811-
11-0001) 
- MzI okvirno 160 EUR  iz proračunske postavke 130055 – Materialni stroški na področju energetike 
(št. NRP 2111-11-0088) 
- ARSO okvirno 160 EUR  iz proračunske postavke153288 – Materialni stroški (št. NRP 2334-13-
0001) 
- DRSV okvirno 160 EUR  iz proračunske postavke 160111 (št. NRP 2555-16-0001)
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.
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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

                                                   Uroš BREŽAN
                                                      MINISTER

PRILOGA:

- Jedro gradiva: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XXV. zasedanju 
Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo, 15. –16. december 2022, 
Madžarska
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JEDRO GRADIVA:

IZHODIŠČA ZA UDELEŽBO DELEGACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE NA
XXV. ZASEDANJU STALNE SLOVENSKO-MADŽARSKE KOMISIJE ZA VODNO 

GOSPODARSTVO, 15. –16. DECEMBER 2022, MADŽARSKA

I.

Pravna podlaga za urejanje vodnogospodarskih vprašanj med Republiko Slovenijo in Republiko 
Madžarsko je Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o 
reševanju vodnogospodarskih vprašanj (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 2/1995).

II.

Za XXV. zasedanje Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo, ki ga bo 
organizirala madžarska stran 15. in 16. decembra  2022 na Madžarskem (kraj zasedanja bo 
madžarska stran še sporočila), je predviden naslednji dnevni red:

1. Izvršitev sklepov XXIV. zasedanja komisije

2. Regionalne naloge upravljanja voda 
2.1 Monitoring

2.1.1             Hidrografija
2.1.1.1 (2.1) Izmenjava in obdelava podatkov 
2.1.1.2 (2.2) Prognostični model visokih voda Mure 
2.1.2             Varstvo kakovosti voda
2.1.2.1          Splošne ugotovitve 
2.1.2.2          Preiskave kakovosti voda 

2.1.2.2.1 (3.2) Ledava  na odseku skupnega interesa 
2.1.2.2.2 (4.2) Velika Krka  na odseku skupnega interesa 
2.1.2.2.3 (5.3) Kobiljski potok na odseku skupnega interesa 

2.1.2.3           Program monitoringa kakovosti voda za leto 2023
2.1.3               Podzemne vode 
2.1.4              Trajnostna raba vode na vodotokih skupnega interesa

2.2 Urejanje voda, ukrepi in programi 
2.2.1              Urejanje voda 

2.2.1.1 (3.1) Ledava na odseku skupnega interesa – Vzdrževalna dela 
2.2.1.2 (4.1) Velika Krka na odseku skupnega interesa – Vzdrževalna dela 
2.2.1.3 Kobiljski potok s pritoki - Vzdrževalna dela 

2.2.1.3.1 (5.1.a) Mostje – Rédics
2.2.1.3.2 (5.1.b) Kobilje – Szentgyörgyvölgy
2.2.1.3.3 (5.2) Mejni potok in Mejni jarek
2.2.1.3.4 (5.4) Zadrževalnik visokih voda Kobiljskega potoka

2.2.1.4 Vzdrževalna dela na ostalih potokih in jarkih skupnega interesa   
2.2.1.4.1 (6.1) Mala Krka v Domanjševcih-Kercaszomoru 
2.2.1.4.2 (6.2) Mejni jarek v območju mednarodnega  mejnega prehoda 

Dolga vas – Rédics 
2.2.1.4.3 (6.3) Stara Ledava in mejni jarek Pince (v območju Pince – 

Tornyiszentmiklós) 
2.2.1.5  Pripravljalna dela za projektiranje
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2.2.1.6. Program dela Delovne skupine za upravljanje voda za leto 2023

2.2.2 Ukrepi in programi 
2.2.2.1 (8.4) Vzdrževalna dela na vodotokih na območju Krajinskega parka 

Goričko-Raab-Õrség
2.2.2.2 (8.5) Strokovno sodelovanje služb, ki so zadolžene za ukrepanje ob 

visokih vodah 
2.2.2.3 (8.11) Sodelovanje na vplivnem območju Mure 

2.2.3 Doseganje dobrega stanja voda 
2.2.3.1(7) Medsebojno obveščanje o morebitnih izrednih onesnaženjih voda 

in ukrepih na območju hidrosistema Krka Ledava v odseku 
skupnega interesa 

2.3 Izmenjava informacij 
2.3.1 (8.1) Slovensko-madžarsko-avstrijsko-hrvaško sodelovanje na povodju Mure 

3. Strateške naloge 
3.1.1 Mednarodna Konvencija o varstvu reke Donave
3.1.2 Strategija Evropske unije za Podonavje
3.1.3 Prioritetni projekti skupnega interesa za izvedbo strateških nalog
3.2(8.2) Sodelovanje za izvajanje EU vodne direktive (2000/60/ES)
3.3(8.2) Sodelovanje za izvajanje EU poplave direktive (2007/60/ES)

4. Razno

4.1 Kolesarska povezava ICC
4.2 Ribnik Tornyiszentmiklós
4.3 Oživitev mrtvega rokava na Mali Krki
4.4 Obnova pretočnega profila na Mejnem potoku 

5.    Določitev časa in kraja naslednjega zasedanja

III.

Predlog stališč slovenske delegacije:

K točki 1 Izvršitev sklepov XXIV. zasedanja komisije

Komisija bo na osnovi poročil delovnih skupin (delovne skupine za kakovost vode in delovne 
skupine za urejanje voda) ugotovila, da so bili sklepi XXIV. zasedanja komisije izvedeni v letu 
2022.

K točki 2 Regionalne naloge upravljanja z vodami

2.1. Monitoring

Slovenska delegacija se bo seznanila s poročili delegacij glede posameznih podtočk in bo 
podprla sprejem sklepov komisije, ki so bili predhodno usklajeni na pripravljalnem sestanku.
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Pri točki 2.1.1. Hidrografija so predlagani naslednji sklepi komisije:
- Komisija naroča naj Delovna skupina za upravljanje voda s strokovnjaki hidroloških služb 

nadaljuje z izmenjavo hidroloških podatkov, strokovnjaki pa naj pred dokončno izmenjavo 
hidroloških podatkov opravijo usklajevanje po do sedaj uveljavljeni metodi (vključno s 
predhodno izmenjavo začasnih seznamov vodostajev).

- Komisija sprejme novelirano »Navodilo o delovanju službe za obveščanje o visokih vodah in 
večjih padavinah« in naroča uporabo navodila.

- Komisija naroča madžarskim hidrološkim strokovnjakom, da se na osnovi sklepa zapisnika 
31. zasedanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro in v skladu z Vodno direktivo 
EU, udeležijo usklajevanja hidroloških parametrov mejne Mure, na katerega bodo 
povabljeni tudi hrvaški strokovnjaki.

- Komisija naroča Delovni skupini za upravljanje voda naj strokovnjaki hidrologi nadaljujejo s 
proučevanjem obratovanja prognostičnega modela visokih voda Mure. 

- Za modeliranje zadolženi strokovnjaki naj se zaradi strokovnega obratovanja osrednjega 
graškega strežnika srečajo enkrat letno oz. glede na hidrološke dogodke tudi večkrat ter 
opravijo potrebne spremembe oziroma popravke. Na srečanja je treba povabiti tudi 
strokovnjake, ki so zadolženi za delovanje avstrijskega dela in hrvaškega dela modela. 

- Strokovnjaki naj proučijo možnosti razvijanja slovenskega in madžarskega dela modela, z 
nadgradnjo pa naj vzajemno prispevajo k izboljšanju preciznosti napovedovanja visokih 
voda Mure.

Pri točki 2.1.2 Varstvo kakovosti vode so predlagana sklepi komisije, da:
- Komisija potrdi skupno poročilo o kakovosti mejnih vodotokov slovenske in madžarske 

strani in
- Komisija odobri Protokol delovne skupine za kakovost voda (verzija 1.3, oktober 2022) in
- Komisija sprejme Program monitoringa kakovosti voda za leto 2023 in terminski plan ter 

naroča strokovnjakom, da sproti usklajujejo datume vzorčenja.

Pri točki 2.1.3 Podzemne vode so predlagani naslednji sklepi:
- Strokovnjaki naj v letu 2023 izmenjajo podatke, ki bodo vsebovali spremembe v rabi 

podzemnih voda (o novih vrtinah)  za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
- Strani naj v letu 2023 do zasedanja komisije pripravita sestanek strokovnjakov za 

podzemne vode, ki ga bo organizirala madžarska stran.
- Komisija odobri delovni program za leto 2023.
- Slovenska stran naj v zvezi s pobudo glede določitve skupnega termalnega vodnega telesa 

Mura – Zala preuči potrebne ukrepe in o načrtovanem izvajanju teh ukrepov seznani 
madžarsko stran do naslednjega zasedanja. 

Pri točki 2.1.4 Trajnostna raba vode na vodotokih skupnega interesa je predlagan sklep, da:
- Komisija naroča strokovnjakom, da nadaljujejo usklajevanje o trajnostni rabi vode na 

vodotokih skupnega interesa.

2.2 Urejanje voda, ukrepi in programi

Slovenska delegacija se bo seznanila s poročili delegacij glede posameznih podtočk in bo 
podprla sprejem sklepov komisije, navedenih v nadaljevanju.

Glede Ledave na odseku skupnega interesa – vzdrževalna dela:
- Predvidena vzdrževalna dela naj opravi madžarska stran na levi strani, slovenska stran pa 

na desni strani brežine korita potoka in nasipov Ledave tudi v letu 2023.
- Komisija podpira predlog strokovnjakov, da se na mejnem odseku Ledave izvede geodetski 
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posnetek struge z nasipi.

Glede Velike Krka  na  odseku skupnega interesa – vzdrževalna dela:
- Strani naj v letu 2023 opravita načrtovana vzdrževalna dela.

Glede Kobiljskega potoka s pritoki:
- Strani naj v letu 2023 opravita vzdrževalna dela, to je košnjo trave in odstranjevanje 

grmičevja na brežinah korita in nasipov Kobiljskega potoka v odseku skupnega interesa, in 
sicer:
- madžarska stran v profilu od km 5+776–6+276 z uvajalnimi nasipi;
- slovenska stran pa v profilu od km 5+276–5+776.

Glede odseka Kobilje–Szentgyörgyvölgy:
- Strani naj v letu 2023 opravita vzdrževalna dela, to je košnjo trave in odstranjevanje 

grmičevja na brežinah korita Kobiljskega potoka v odseku skupnega interesa, in sicer:
- madžarska stran v profilu od km 13+857–14+357;  
- slovenska stran pa v profilu od km 14+357–14+857. 

Glede Mejnega potoka in Mejnega jarka:
- Strani naj v letu 2023 opravita predvidena vzdrževalna dela na Mejnem potoku na odseku 

skupnega interesa.
- Obe strani naj na Mejnem jarku na svoji strani opravita košnjo pretočnega profila,
- Madžarska stran naj v letu 2023 opravi čiščenje dna na obeh vodotokih.

Glede zadrževalnika visokih voda Kobiljskega potoka:
- Komisija naroča stranema, naj še naprej budno spremljata obratovanje zadrževalnika in na 

podlagi izkušenj predlagata spremembe ter dopolnitve Pravilnika o obratovanju. 
- Komisija soglaša, da strani redna vzdrževalna dela (redna letna in občasna dela) vsako leto 

opravljata v delitvenem razmerju 50 : 50 % na podlagi delitve del in časovnice za leto 2023.
- Komisija naroča slovenski strani, da slovenski koncesionar po koncu izvedenih del na 

podlagi izstavljenega računa izplača madžarski strani 50 % izrednih vzdrževalnih in 
rekonstrukcijskih stroškov na zadrževalniku visokih voda Kobiljskega potoka.

- Komisija naroča slovenski strani, da slovenski koncesionar na podlagi izstavljenega računa, 
po opravljenih delih, plača madžarski strani 50 % stroškov za zatiranje invazivne rastline s 
kemičnimi sredstvi na nasipih zadrževalnika Kobiljskega potoka.

- Komisija pooblasti strokovnjake Delovne skupine za upravljanje voda, da se prednostno 
posvetujejo o povrnitvi stroškov, ki so nastali med poplavnim obratovanjem zadrževalnika, 
in ki jih mora zagotoviti slovenska stran. 

- Strani naj pri določitvi časovnice izvajanja košenj posvetita posebno pozornost preprečitvi 
širjenja ambrozije, madžarska stran naj po potrebi opravi lokalno košnjo.

Glede vzdrževalnih dela na ostalih potokih in jarkih skupnega interesa:
- Strani naj opravita vzdrževalna dela (odstranjevanje zarasti) na Mali Krka v Domanjševcih 

za leto 2023.
- Strani naj na odvodnem jarku v območju mednarodnega mejnega prehoda Dolga vas – 

Rédics v letu 2023 opravita potrebna vzdrževalna dela, to je košnjo trave in odstranjevanje 
grmičevja na odvodnem jarku v odseku skupnega interesa.

- Komisija podpira, da strani pregledata pretočni profil na dolvodnem odseku mejnega jarka 
Rédics, vključno z usedalnikom, ter po potrebi pripravita program obnove in oceno stroškov.

- Strani naj na Stari Ledavi v odseku skupnega interesa v letu 2023 opravita potrebna 
vzdrževalna dela (odstranjevanje zarasti),

- Leta 2023 naj madžarska stran izvaja potrebna vzdrževalna dela mejnega jarka Pince – 
Tornyiszentmiklós v celotnem prečnem profilu in na celotni dolžini jarka. 
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Glede pripravljalnih del za projektiranje:
- Komisija naroča, da madžarska stran opravi geodetske meritve korita in nasipov na mejnem 

odseku Ledave v letu 2023.
- Komisija potrdi predlog strani, da po opravljenih delih 50 % stroškov geodetskih meritev pri 

Ledavi slovenski koncesionar poravna madžarski strani.
- Komisija naroča, da madžarska stran v letu 2023 opravi geodetski posnetek za pretočni 

profil na dolvodnem odseku mejnega jarka pri Rédicsu, vključno z usedalnikom naplavin.

Glede programa dela Delovne skupine za upravljanje voda za leto 2023:
- Komisija sprejme Delovni program Delovne skupine za upravljanje voda za leto 2023 in 

terminski plan del.

2.3 Izmenjava informacij

Pri točki 2.3 je predviden naslednji sklep komisije:
- Strani naj v letu 2023 nadaljujeta s slovensko-madžarsko-avstrijsko-hrvaškim sodelovanjem 

na porečju Mure.

K točki 3 Strateške naloge

Pri točki Strateške naloge bo komisija potrdila, da deluje v skladu s cilji Mednarodne 
konvencije za varstvo reke Donave. Slovenska stran bo poročala o sodelovanju v 
makroregionalnih strategijah in v vodni konvenciji UNECE. Strani bosta tudi izmenjali 
informacije glede projektov skupnega interesa ter glede poročanja po indikatorju 6.5.2 Cilja 6 
Agende ZN 2030.

Glede izvajanja vodne direktive EU bo slovenska stran poročala, da sta bila 16. decembra 
2021 objavljena Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje od 2022 do 
2027 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje od 2022 
do 2027 ter Program ukrepov upravljanja voda. Predmetni dokumenti so bili v javni obravnavi 
do 16. junija 2022. Trenutno za predmetna načrta in program ukrepov poteka postopek 
celovite presoje vplivov na okolje. Glede izvajanja poplavne direktive EU bo slovenska stran 
poročala, da je priprava Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti v sklepni fazi postopka 
celovite presoje vplivov na okolje (v mesecu novembru poteka enomesečna javna razgrnitev 
načrta in okoljskega poročila), in da bo načrt predvidoma sprejet do konca leta 2022. 
Seznanila se bo z informacijami madžarske strani glede izvajanja obeh direktiv. 

Komisija se bo strinjala, da slovenski in madžarski strokovnjaki še naprej sodelujejo in 
usklajujejo svoje aktivnosti na področju izvajanja vodne direktive EU za doseganje okoljskih 
ciljev ter za doseganje in ohranitev dobrega stanja voda, ter da še naprej sodelujejo in 
usklajujejo svoje aktivnosti za obvladovanje poplavne ogroženosti na območju skupnega 
interesa.

K točki 4   Razno

Pri točki Razno se bo komisija seznanila s poročili glede reševanja težav pri odvodnjavanju 
meteorne vode pri kolesarski stezi, ki je bila zgrajena v okviru projekta Curtain Cycling in glede 
pridobitve dovoljenja za obratovanje ribnika na območju občine Tornyiszentmiklós. Zadevi sta 
bili rešeni, zato bo komisija točki umaknila z dnevnega reda.
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Glede oživitve mrtvega rokava na Mali Krki bo komisija madžarski strani naročila, da odstrani 
bobrove jezove na potoku Mala Krka in mrtvih rokavih. Mnenje bo podala tudi glede predlaganih 
rešitev v tehnični projektni dokumentaciji za pridobitev vodnogospodarskih dovoljenj za 
gradbene posege za oživitev mrtvega kanala Male Krke. Slovenska stran bo predlagala obnovo 
pretočnega profila Mejnega potoka.

K točki 5   Določitev časa in kraja naslednjega zasedanja 

Delegaciji se bosta dogovorili, da bo XXVI. zasedanje Stalne slovensko-madžarske komisije za 
vodno gospodarstvo izvedeno do 30. novembra 2023 v Sloveniji.

IV.

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

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 celostnega upravljanja voda v okviru pristojnosti Stalne slovensko-avstrijske komisije 
za Muro.
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