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Pregledali smo predlog uvodoma navedenega zakona, ki ste ga pripravili za
medresorsko usklajevanje. V zvezi z navedenim gradivom ugotavljamo, da se
spreminja 37. člen zakona, tako, da z svojim dodanim 37.a členom deli pogoje za
posege na vodna in priobalna zemljišča ločeno. Medtem, ko v 7. Točki prvega
odstavka 37. člena kot izjema ostajajo ureditve na vodnih zemljiščih, kot so »gradnja
objektov namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter
izvajanju nalog policije«, pa na priobalnih zemljiščih v 37.a členu ta izjema ni
upoštevana, kljub temu, da so navedene ureditve prav na priobalnih zemljiščih zelo
pomembne če že ne pomembnejše kot na samih vodnih zemljiščih.
Upoštevajoč navedeno zato predlagamo, da se besedilo 37.a člena predloga zakona,
dopolni (poudarjeno) tako, da se glasi:
»37.a člen
(posegi na priobalno zemljišče)
(1) Na priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen na podlagi
pridobljenega vodnega soglasja, 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,
6. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
7. gre za gradnje namenjene obrambi države, zaščite in reševanja ljudi, živali
in premoženja ter izvajanju nalog policije.
(2) Za poseg iz prejšnjega odstavka morajo biti v vodnem soglasju določeni tudi
ukrepi, potrebni za izravnavo vplivov nameravanega posega na doseganje ciljev
upravljanja voda.
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(3) 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 je dovoljeno za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih
objektov na podlagi vodnega soglasja, razen če je s predpisom, izdanim na podlagi
tega zakona, drugače določeno.
(4) Posegi na priobalno zemljišče so dovoljeni le na podlagi pogojev iz
pridobljenega vodnega soglasja.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so na priobalnem zemljišču brez
pridobljenih pogojev in vodnega soglasja možne začasne ureditve za potrebe
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
OBRAZLOŽITEV:
Kot je bilo omenjeno že uvodoma menimo, da bi morala možnost »gradenj za potrebe
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izvajanju nalog policije«
veljati tudi za priobalna zemljišča - seveda na podlagi pridobljenega vodnega soglasja
(7. točka prvega odstavka), ko gre za stalne ureditve/gradnje za naveden namen.
Dodani peti odstavek opredeljuje začasne ureditve, ki so potrebne v času neposredne
vojne nevarnosti oziroma obrambnih groženj (izvedba temeljev in utrditev brežin za
prehod preko vodnih zemljišč z lansirnimi in pontonskimi mostovi, postavitve vojaških
orožij, mehanizacije in opreme…) ter ob naravnih in drugih nesrečah, da se zagotovi
varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja (začasni protipoplavni
nasipi, zadrževalniki, razširitev prepustov in strug…). Ureditve v navedenih primerih je
treba izvesti takoj in ni časa za pridobitev pogojev in vodnega soglasja. Kot primer
podobne ureditve problematike »začasnih ureditev« navajamo 3.č, 3.e in 45. člen
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB, 58/12, 27/16, 27/17ZKME-1D in 79/17) za posege na kmetijska zemljišča.
S spoštovanjem,
Uroš Lampret
državni sekretar
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