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ZADEVA: Uredba o uporabi plovil  na motorni pogon na akumulacijskem jezeru 
hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi – predlog za  obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 66. člena in drugega odstavka 107. člena Zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A , 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji  

                                                                      SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem 
jezeru hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

                                                                                    Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                  GENERALNA SEKRETARKA

PREJMEJO: : 
 ministrstva
 vladne službe

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor
 Leon Behin, generalni direktor, Direktorat za vode in investicije, MOP
 Mateja Tavčar, namestnica generalnega direktorja, Direktorat za vode in investicije, MOP
 mag. Nataša Vodopivec, vodja Sektorja za varstvo in odločanje o rabi vode 
 Danila Slovnik Vraneš, Sektor za varstvo in odločanje o rabi voda

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:
Po Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A , 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14 in 56/15) je plovba s plovili na motorni pogon po celinskih vodah prepovedana. Vlada pa lahko 
z uredbo na podlagi 66. člena Zakona o vodah določi posamezne celinske vode ali njihove dele, na 
katerih je uporaba plovil na motorni pogon dovoljena. Pri tem je treba upoštevati omogočanje 
splošne rabe voda, njihovo varstvo pred onesnaženjem ter ohranjanje naravnega ravnovesja v 
vodnih in obvodnih ekosistemih. Vlada na podlagi 107. člena Zakona o vodah določi tudi način in 
pogoje rabe vodnega ali morskega dobra za plovbo, pri čemer upošteva stanje voda, varstvo vodnih 
in obvodnih ekosistemov, varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo vodnih pravic. Plovbni 
režim na plovbnem območju ali plovni poti, določeni po predpisih o plovbi, mora skladno z Zakonom 
o vodah vsebovati pogoje iz te uredbe.
Občina Radeče je 3. 10. 2016 v skladu z drugim odstavkom 66. člena ZV-1 na ministrstvo 
posredovala pobudo za sprejem uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem 
jezeru hidroelektrarne Vrhovo. 
Ker gre za podzakonski predpis, katerega izdaja je že izrecno predvidena in določena v 66. členu 
Zakona o vodah, tako da njegova izdaja pomeni za organ, ki je zanj pristojen (vlada), vnaprej 
določeno dolžnost izpolnitve zakona, izdaja tega predpisa šteje za opravljanje tekočih poslov v 
smislu 115. člena ustave.
6. Presoja posledic za:

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

DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti m a l a  i n  s r e d n j a  p o d j e t j a  t e r  

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

DA/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
 Občini Radeče

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



Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

V postopku javne obravnave je Občina Radeče podala pripombe, ki so se nanašale na širitev 
plovbnega območja, uporabo motorja na notranje izgorevanje ter časovno omejitev prepovedi 
plovbe. Predloga za širitev plovbnega območja ni bilo mogoče upoštevati. Skladno s pripombami pa 
je bila dodana prehodna določba, ki omogoča plovbo na motorni pogon v prehodnem obdobju za 
plovila, ki so plula že na dan uveljavitve Zakona o vodah. Prav tako je bila upoštevana pripomba 
glede časovne omejitve prepovedi plovbe. Občina Radeče je dodatno predlagala, da se prehodno 
obdobje za uporabo motorja z notranjim izgorevanjem podaljša za 5 let in sicer do 31. 12. 2028. 
Ministrstvo za okolje in prostor je skladno s podaljšanim rokom za doseganje okoljskih ciljev za 
zadevno vodno telo iz Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in 
Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16) upoštevalo podaljšanje prehodnega roka najpozneje 
do konca leta 2027.
Pripombe drugih deležnikov niso bile upoštevane, ker se nanašajo na vsebine, ki niso predmet 
urejanja v tej uredbi.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: od 16. 2. 2018 do 2. 3. 2018.

V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                       IRENA MAJCEN
                                                          MINISTRICA



PREDLOG
EVA 2017-2550-0068

Na podlagi drugega odstavka 66. člena in drugega odstavka 107. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru 

hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa del akumulacijskega jezera hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi, kjer je 
dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, in pogoje rabe vodnega dobra za plovbo. 

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. koordinate so koordinatne točke, prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-
Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 
1 : 5000 ter izražene kot GK_Y in GK_X;
2. normalna denivelacija je najnižja dovoljena kota gladine akumulacijskega jezera 
hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi zaradi hidroenergetske izrabe, določena pri 190,00 m 
nadmorske višine;
3. izredna denivelacija je kota gladine akumulacijskega jezera, ki je nižja kot normalna 
denivelacija;
4. plitvina je območje, kjer je globina vode ob normalni denivelaciji v času hidroenergetske 
izrabe nižja od 2 m; 
5. plovbno območje je del akumulacijskega jezera hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi, kjer je 
dovoljena uporaba plovil na motorni pogon.

3. člen
(plovbno območje)

(1) Meje plovbnega območja pri normalni denivelaciji so določene z Gauss-Krügerjevimi 
koordinatami v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Plovbno območje in njegove geografske meje so podrobneje določeni na digitalnem 
podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o 
plovbnem območju in njegovih geografskih mejah so del vodnega katastra v skladu s 
predpisom, ki ureja vodni kataster, in vključujejo zlasti:



– identifikacijsko številko plovbnega območja, 
– ime plovbnega območja, 
– identifikacijsko številko in ime občine, v kateri je,
– datum določitve plovbnega območja in
– opombe. 

4. člen
(pogoji za plovbo)

(1) Plovba s plovili na motorni pogon je dovoljena na plovbnem območju iz prejšnjega člena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je plovba s plovili na motorni pogon zunaj plovbnega območja 
dovoljena le do pristanišča ali vstopno-izstopnega mesta s podeljeno vodno pravico na območju 
največ 20 m gorvodno in dolvodno od meje območja s podeljeno vodno pravico.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko na plovbnem območju gorvodno od železnega 
mostu čez Savo (GK_Y = 514431, GK_X = 103082) pluje le eno plovilo na motorni pogon.

5. člen
(pogoji za plovila na motorni pogon)

(1) Za plovbo po plovbnem območju se uporabljajo plovila za rekreacijo iz predpisa, ki ureja 
plovila za rekreacijo, razen vodnih skuterjev, ali plovila, posebej namenjena za javni prevoz 
potnikov v komercialne namene, če plujejo na elektromotorni pogon in so krajša od 24 m (v 
nadaljnjem besedilu: plovilo).

(2) Plovila morajo biti izdelana in opremljena tako, da je preprečeno izcejanje onesnaževal (npr. 
vsebine akumulatorjev), olj oziroma maziv, zaščitnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih 
voda in drugih škodljivih oziroma strupenih snovi s plovil v vodo, tudi v primeru potopitve ali 
poškodbe plovila.

6. člen
(pogoji plovbe)

(1) Pri plovbi s plovili morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. plovilo je ves čas plovbe znotraj plovbnega območja iz 3. člena te uredbe;
2. največja hitrost plovbe ne sme presegati 10 km/h;
3. dvig ali spust plovila se izvaja samo na za to predvidenih mestih;
4. vkrcavanje in izkrcavanje potnikov se izvajata samo v pristaniščih ali na vstopno-izstopnih 
mestih;
5. ob izplutju se ne dviga sedimenta na rečnem dnu;
6. ne povzroča se valovanja ob rečnih bregovih z višino vala, večjo od 0,3 m;
7. ne pluje se po plitvinah;
8. ne glisira se po vodni površini;
9. preprečeno je izcejanje onesnaževal (npr. vsebine akumulatorjev), olj oziroma maziv, 
zaščitnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih voda in drugih škodljivih oziroma strupenih 
snovi s plovil v vodo;



10. privezovanje in sidranje plovil se izvajata samo v pristaniščih;
11. po privezu v pristanišču se pred zapustitvijo plovila z njega odstranijo premične posode za 
gorivo in nepritrjeni predmeti;
12. polnjenje rezervoarjev s pogonskimi gorivi ali polnjenje akumulatorjev z električno energijo s 
kopnega ali njihov prenos na plovila se izvaja samo na območju pristanišč;
13. prenos odpadkov in rezervoarjev z odpadno vodo ali drugih tekočin s plovil se izvaja samo 
na območju pristanišč;
14. servisiranje in vzdrževanje plovil se izvajata samo na za to predvidenih mestih;
15. največje število plovil, ki so hkrati na plovbnem območju, ne presega največjega števila 
privezov v pristaniščih;
16. plitvine na plovbnem območju so označene na predpisan način;
17. upošteva se priporočena najmanjša razdalja med največjim ugrezom plovila in dnom 
plovbnega območja, ki je 200 cm;
18. v primeru izvajanja ribiških dejavnosti (ribolov, tekmovanja ipd.) te niso motene ter
19. omogoča se splošna raba voda.

(2) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka hitrost plovbe lahko presega 10 km/h zaradi 
zagotavljanja varnosti potnikov v primeru izrednih razmer na plovbnem območju (npr. nevihta, 
povečan pretok vode, dvig gladine vode).

(3) V času prepovedi plovbe iz 7. člena te uredbe morajo biti vsa plovila privezana v pristaniščih 
ali dvignjena iz vode zunaj priobalnega zemljišča.

(4) Plovila, skupaj z vso opremo, morajo biti pred splavitvijo v vodo očiščena zaradi 
preprečevanja širjenja bioloških obremenitev.

7. člen
(prepoved plovbe)

(1) Plovba s plovili na plovbnem območju nad baražo za lovljenje plavja je prepovedana:
– od 1. novembra do 31. marca,
– aprila, maja, septembra in oktobra vsak dan od 18.00 do 10.00 naslednjega dne ter
– junija, julija in avgusta vsak dan od 19.00 do 9.00 naslednjega dne.

(2) Plovba s plovili na plovbnem območju pod baražo za lovljenje plavja je prepovedana:
– od 1. novembra do 31. maja,
– septembra in oktobra vsak dan od 18.00 do 10.00 naslednjega dne ter
– junija, julija in avgusta vsak dan od 19.00 do 9.00 naslednjega dne.

(3) Plovba s plovili na plovbnem območju je prepovedana tudi:
– ob prelivanju vode čez pretočna polja hidroelektrarne Vrhovo,
– ob pretokih reke Save, večjih od 500 m3/s,
– med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del (intervencijski posegi) na vodnih in priobalnih 
zemljiščih, ki vplivajo na plovbno območje,
– med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za 
hidroenergetsko rabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa (monitoring zasipavanja 
akumulacijskih prostorov) ali izvedbo vzdrževalnih del (odstranjevanje in odvzemanje naplavin),
– če je gladina vode nižja od normalne denivelacije ali
– ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih (visoke vode ali onesnaženje).



(4) Imetnik vodne pravice za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Vrhovo zagotavlja 
skrbniku plovbnega območja podatke, ki se nanašajo na časovno prepoved plovbe, 
spremenjene pogoje na plovbnem območju zaradi rednega ali izrednega delovanja 
hidroelektrarne in pretoke, ter druge podatke, ki bi lahko vplivali na plovbo.

8. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode. 

9. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– za plovbo uporablja plovila v nasprotju s 5. členom te uredbe,
– izvaja plovbo v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 6. člena te uredbe,
– s plovili ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena te uredbe,
– izvaja plovbo v nasprotju s prepovedjo iz prvega ali drugega odstavka 7. člena te uredbe ali
– ne zagotavlja podatkov v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
posameznik.

10. člen
(prehodna določba)

(1) Ne glede na prvi odstavek 5. člena te uredbe se za plovbo po plovbnem območju do 31. 
decembra 2027 lahko uporabljajo plovila za rekreacijo iz predpisa, ki ureja plovila za rekreacijo, 
razen vodnih skuterjev, ali plovila, posebej namenjena za javni prevoz potnikov v komercialne 
namene, ki plujejo na motor z notranjim izgorevanjem, so krajša od 24 m in so na tem območju 
plula na dan 10. avgust 2002.

(2) Poleg pogojev iz drugega odstavka 5. člena te uredbe in pogojev plovbe iz 6. člena te 
uredbe morajo plovila iz prejšnjega odstavka pri plovbi izpolnjevati naslednje pogoje:
– so izdelana in opremljena tako, da je preprečeno vsakršno izcejanje goriva,
– je po privezu zagotovljena odstranitev posod za gorivo in
– se prenos posod za gorivo izvaja samo na območju pristanišč.



11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-322/2017
Ljubljana, dne ….. julija 2018
EVA 2017-2550-0068

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.

predsednik



Priloga 1: Meje plovbnega območja pri normalni denivelaciji, določene z Gauss-Krügerjevimi 
koordinatami

Zaporedna 
številka GK_Y GK_X

Plovbno območje nad baražo za lovljenje plavja
1 516166 101035
2 516166 101248
3 516186 101473
4 516243 101593
5 516254 101649
6 516223 101755
7 516145 101825
8 516018 101906
9 515594 102050
10 515210 102051
11 515070 102167
12 514834 102566
13 514351 103203
14 514200 103539
15 514100 103641
16 513947 103709
17 513671 103869
18 513624 104044
19 513672 104332
20 513660 104425
21 513629 104425
22 513647 104332
23 513638 104254
24 513586 104099
25 513644 103850
26 513916 103690
27 514086 103620
28 514184 103510
29 514293 103254
30 514608 102746
31 514812 102492
32 515043 102107
33 515199 101998
34 515584 101993
35 515955 101868
36 516139 101748
37 516189 101664
38 516192 101587



39 516079 101357
Zaporedna 
številka GK_Y GK_X

40 516086 101035
Plovbno območje pod baražo za lovljenje plavja

41 516948 100146
42 516847 100109
43 516577 100123
44 516401 100194
45 516272 100284
46 516174 100492
47 516166 100642
48 516079 100642
49 516090 100487
50 516248 100251
51 516544 100074
52 516681 100041
53 516967 100096





OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

Po Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A , 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14 in 56/15, v nadaljnjem besedilu: ZV-1) je plovba s plovili na motorni pogon po 
celinskih vodah prepovedana. Vlada lahko s posebnim predpisom na podlagi drugega odstavka 
66. člena ZV-1 določi posamezne celinske vode ali njihove dele, na katerih je uporaba plovil na 
motorni pogon dovoljena. Pri tem je potrebno upoštevati omogočanje splošne rabe voda, 
njihovo varstvo pred onesnaženjem ter ohranjanje naravnega ravnovesja v vodnih in obvodnih 
ekosistemih. Vlada na podlagi 107. člena ZV-1 določi tudi način in pogoje rabe vodnega ali 
morskega dobra za plovbo, pri čemer upošteva stanje voda, varstvo vodnih in obvodnih 
ekosistemov, varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo vodnih pravic. Plovbni režim 
na plovbnem območju ali plovni poti, določeni po predpisih o plovbi, mora skladno z Zakonom o 
vodah vsebovati pogoje iz te uredbe.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Občina Radeče je v skladu z drugim odstavkom 66. člena ZV-1 na ministrstvo posredovala 
pobudo za sprejem uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru 
hidroelektrarne Vrhovo. 

Ta uredba določa del akumulacijskega jezera hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi, kjer je 
dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, in pogoje rabe vodnega dobra za plovbo. Določeno 
je plovbno območje ter pogoji in prepovedi plovbe. 

Plovbno območje za plovbo na motorni pogon:

 p r v i  d e l  p l o v b n e g a  
območja za plovbo na motorni pogon (plovbno območje nad baražo za lovljenje plavja) 
se prične na navidezni črti od izliva reke Savinje v reko Savo (GK_Y=513660, 
GK_X=104425 in GK_Y=513629, GK_X=104425) in konča na navidezni črti 100 m pred 
baražo za lovljenje plavja (GK_Y=516166, GK_X=101035 in GK_Y=516086, 
GK_X=101035),

 d r u g i  d e l  p l o v b n e g a  
območja za plovbo na motorni pogon (plovbno območje pod baražo za lovljenje plavja) 
se prične na navidezni črti 100 m pod baražo za lovljenje plavja (GK_Y=516166, 
GK_X=100642 in GK_Y=516079, GK_X=100642) in konča na navidezni črti 100 m pred 
cestnim mostom Vrhovo – Račica (GK_Y=516948, GK_X=100146 in GK_Y=516967, 
GK_X=100096).

S prehodno določbo se v obdobju do konca leta 2027 dovoli plovba s plovili, ki plujejo na motor 
z notranjim izgorevanjem, če so izpolnjeni drugi predpisani pogoji in gre za plovila, ki so plula na 
dan uveljavitve Zakona o vodah.

Vlada s sprejetjem te uredbe določi pogoje rabe vodnega dobra za plovbo pri čemer upošteva:
 stanje voda, 
 varstvo vodnih in obvodnih ekosistemov, 



 varstvo pred škodljivim delovanjem voda in 
 varstvo vodnih pravic.

Pogoji rabe vodnega dobra za plovbo so določeni tako, da se v največji možni meri prepreči 
škodljive vplive na stanje voda oziroma združbe nevretenčarjev, na dvigovanje sedimenta 
oziroma spremembe rečnega dna. Varstvo rib (in drstišč) se zagotavlja s časovnimi prepovedmi 
plovbe in odmiki od rečnega brega oziroma s prepovedjo plovbe po plitvinah. 

Varstvo vodnih pravic je zagotovljeno tako, da plovba s plovili na motorni pogon ne sme vplivati 
na izvajanje obstoječih vodnih pravic. Izvajanje plovbe na motorni pogon na plovbnem območju 
ne sme vplivati na pridobivanje električne energije v HE Vrhovo ali povzročati imetniku vodne 
pravice dodatne obveznosti, stroške ali škodo na energetski infrastrukturi.
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