
 

 

Številka: 802-01/21-1/   EPA 1634-VIII 
Datum: 30. marec 2021 
 
 
DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 30. 3. 2021 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH (ZV-1G) V NASLEDNJEM BESEDILU: 
 
 

Z A K O N  
 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH (ZV-1G) 
 
 

1. člen 
 
 V 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, 56/15 in 65/20) se v 14. členu črtata šesti in sedmi 
odstavek. 
 
 

2. člen 
 
 37. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»37. člen 
(posegi na vodno in priobalno zemljišče) 

 
 (1) Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni 
dovoljeno posegati v prostor, razen za: 
1. gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih 

priključkov na javno infrastrukturo ter z gradnjo objektov javne infrastrukture 
neposredno povezane ureditve, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja 
umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, če izpolnjujejo pogoje 
iz petega odstavka tega člena,  

2. gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih, 
3. gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo 

med enostavne objekte, 
4. gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, 
5. ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti 

površinskih voda, 
6. ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, 
7. gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode 

nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali 
izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v 
naravnih kopališčih, 

8. gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in 
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9. gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in 
premoženja ter izvajanju nalog policije. 

 
 (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. 
 
 (4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je poseganje v prostor 
na priobalnem zemljišču v tlorisni širini od 15 metrov od meje vodnega zemljišča do 
zunanje meje priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja dovoljeno 
za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na podlagi vodnega soglasja, 
razen če je s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, določeno drugače. 
 
 (5) Posegi, ki so z gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno 
povezane ureditve, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja 
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, iz 1. točke prvega odstavka tega 
člena, se lahko izvedejo, če jih zaradi varstvenih režimov po zakonu ali zaradi 
nesprejemljivosti gradnje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, ni mogoče umestiti 
drugam, ne da bi to povzročilo nesorazmerno visoke stroške. Posegi, ki so z gradnjo 
objektov javne infrastrukture neposredno povezane ureditve, ki se načrtujejo na podlagi 
predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, iz 
1. točke prvega odstavka tega člena, se izvedejo na podlagi utemeljitve izpolnjevanja 
pogojev iz prejšnjega stavka v postopku celovite presoje vplivov na okolje, presoje 
vplivov na okolje, v postopku podaje mnenja k prostorskemu aktu ali v postopku izdaje 
vodnega soglasja.«. 
 
 

3. člen 
 
 V 162. členu se v tretjem odstavku na koncu 6. točke doda besedilo 
»vključno s stroški dela, materialnimi stroški, stroški investicij in ostalimi stroški, ki so 
potrebni za izvajanje teh nalog,«. 
 
 Na koncu 10. točke se črta beseda »ter«. 
 
 Na koncu 11. točke se pika nadomesti z vejico, dodata novo besedilo »ter« 
in nova 12. točka, ki se glasi: 
»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.«. 

 
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

4. člen 
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(končanje postopkov) 
 
 (1) Postopki za izdajo vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona, se končajo po dosedanjih predpisih. 
 
 (2) Predlogi za določitev drugačne zunanje meje, podani pred uveljavitvijo 
tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih. 
 
 (3) Ne glede na spremenjeni 14. člen zakona ostane zunanja meja priobalnih 
zemljišč, določena z uredbami, izdanimi na podlagi šestega odstavka 14. 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, 56/15 in 65/20), nespremenjena.  
 
 

5. člen 
(začetek veljavnosti) 

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


