
• črtata se 6. in 7. odstavek 14. člena
(6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena lahko vlada na 
predlog nosilcev prostorskega načrtovanja določi drugačno zunanjo 
mejo priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, če:
1. gre za poseg na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj 
obstoječega naselja,
2. se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali 
ogroženosti,
3. se s tem ne poslabšuje stanje voda,
4. je omogočeno izvajanje javnih služb,
5. ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in
6. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.
(7) V predlogu iz prejšnjega odstavka morajo biti v skladu s predpisi 
o vodah predvideni tudi ukrepi, potrebni za izravnavo vplivov 
nameravanega posega na doseganje ciljev upravljanja voda.

To pomeni, da Vlada RS ne bo več mogla 
ožiti priobalnih zemljišč za raznorazne 
potrebe, temveč se bodo odločitve o 
tem, ali se bo lahko posegalo v priobalno 
zemljišče, sprejemale v skladu s 
spremenjenim 37. členom. Po novem se 
bodo odločitve sprejemale na strokovni 
ravni (strokovnjaki na Direkciji RS za vode), 
namesto na politični ravni (Vlada RS).

14.

• dodata se 3. in 4. alineja 
   v 1. odstavku 37. člena
Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer 
ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:

3. gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, 
razvrščajo med enostavne objekte,

To pomeni, da v praksi lahko na vodnih 
in priobalnih zemljiščih gradiš enostavne 
objekte, če to omogoča prostorski akt in 
če so izpolnjeni ostali pogoji iz Zakona o 
vodah in iz drugih predpisov.

4. gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov, 

To pomeni, da v praksi lahko na vodnih in 
priobalnih zemljiščih gradiš objekte v javni 
rabi, če to omogoča prostorski akt in če so 
izpolnjeni ostali pogoji iz Zakona o vodah in 
iz drugih predpisov. Na primer zasebnih vil 
ob jezeru tako ne bo več možno graditi.

37.

• doda se 12. alineja 
   v 3. odstavku 162. člena
(3) Sredstva Sklada se porabljajo za financiranje:

12. izvajanja javnih gospodarskih služb iz prejšnjega člena, zgolj v 
primerih, ko sredstev za financiranje teh nalog ni mogoče v celoti 
zagotoviti iz drugih finančnih virov. 

To pomeni, da se po novem lahko iz Sklada 
za vode (dodatno in pod določenimi pogoji) 
financira tudi gospodarska javna služba 
urejanja voda, kar prispeva k izdatnejšemu 
in bolj učinkovitemu vzdrževanju 
vodotokov, torej k zmanjšanju poplavne 
ogroženosti. 

162.

• dodata se 2. in 3. odstavek 37. člena
(2) Za posege iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti vodno soglasje, 
ki se izda, če:
1. ne gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in 
z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
2. se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali 
ogroženosti,
3. se s tem ne poslabšuje stanje voda,
4. je omogočeno izvajanje javnih služb,
5. ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in
6. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.

(3) Za posege iz prvega odstavka tega člena morajo biti v vodnem 
soglasju
določeni tudi ukrepi, potrebni za izravnavo vplivov nameravanega 
posega na doseganje ciljev upravljanja voda. 

To pomeni, da bo potrebno za vse posege 
iz 1. odstavka 37. člena prehodno potrebno 
pridobiti vodno soglasje, ki se izda pod 
točno določenimi pogoji, prav tako pa 
bodo v vodnem soglasju določeni tudi 
ukrepi za izravnavo vplivov posega.

37.

SPREMEMBE  ZAKONA O VODAH


