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

ZADEVA: Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Dravinja v 
občini Zreče – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 14. 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 svoji… seji 
dne …. sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob 
vodotoku Dravinja v občini Zreče, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                       dr. Božo Predalič
                                                                                GENERALNI SEKRETAR
                                        

Prejmejo:
- ministrstva,
- vladne službe. 

Priloga:
- osnutek uredbe 

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:

– mag. Andrej Vizjak, minister, Ministrstvo za okolje in prostor,
– Bojan Dejak, v.d. generalnega  direktorja  Direktorata za vode in investicije, 
– mag. Luka Štravs, vodja Sektorja za upravljanje voda,
– Boštjan Savšek, višji svetovalec

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:
Vlada Republike Slovenije na predlog občine Zreče v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o 
vodah (ZV-1) s predlagano uredbo določi drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na delu 



vodotoka Dravinja v občini Zreče. Zunanja meja priobalnega zemljišča se tako zoži s 15 metrov na 5 
metrov od meje vodnega zemljišča in poteka po lomnih točkah, določenih z Gauss-Krügerjevimi 
koordinatami. 
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 DA
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 

0 0 0 0

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

0 0 0 0

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

Sklad za vode

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
II. Finančne posledice za državni proračun

II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev 
II. b Manjkajoče pravice porabe 
II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Ni finančnih posledic v državnem proračunu.
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.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
Datum objave: 

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                  mag. ANDREJ VIZJAK
                                                          MINISTER



PRILOGA:

OSNUTEK 
EVA 2020-2550-0029

Na podlagi šestega odstavka 14. 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Dravinja v občini Zreče

1. člen

Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na delu priobalnega zemljišča 
na parcelah št. 51/1, 55/2, 56/3, 56/4, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 62/1, 62/2, 64/3, 64/4, 65/3, 65/4, 
1426/1 in 1426/2, vse k. o. 1100 Zreče, ob vodotoku Dravinja v občini Zreče, ki zožuje priobalno 
zemljišče.

2. člen

Zunanja meja priobalnega zemljišča na delu vodotoka Dravinja v občini Zreče na zemljišču na 
parcelah št. 51/1, 55/2, 56/3, 56/4, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 62/1, 62/2, 64/3, 64/4, 65/3, 65/4, 
1426/1 in 1426/2, vse v k. o. Zreče, poteka po lomnih točkah, ki so določene v koordinatnem 
sistemu ETRS89/TM in navedene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen

Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v 
vodni kataster.

4. člen

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

Št. 007-135/2020
Ljubljana, dne
EVA 2020-2550-0029

Vlada Republike Slovenije
                                                                                              Janez Janša

                                                                                            predsednik



Priloga: Koordinate lomnih točk zunanje meje priobalnega zemljišča v koordinatnem 
sistemu ETRS89/TM 

Točka GK_Y GK_X Parcelna št. Kat. občina
T1 530442,74 136681,82 65/3, 64/3 1100 Zreče
T2 530435,28 136674,42 65/4, 64/3 1100 Zreče
T3 530445,58 136653,95 64/3 1100 Zreče
T4 530451,39 136641,98 64/3, 62/1 1100 Zreče
T5 530454,68 136635,20 62/1 1100 Zreče
T6 530469,05 136608,17 62/1 1100 Zreče
T7 530483,19 136579,24 62/1 1100 Zreče
T8 530494,66 136556,05 62/1, 1426/1 1100 Zreče
T9 530499,60 136546,05 1426/1 1100 Zreče
T10 530525,82 136507,34 1426/1 1100 Zreče
T11 530555,01 136470,54 1426/1, 58/6 1100 Zreče
T12 530561,43 136462,44 58/6, 58/8 1100 Zreče
T13 530573,63 136448,23 58/8, 56/3 1100 Zreče
T14 530588,70 136429,40 56/3, 55/2 1100 Zreče
T15 530613,91 136397,85 56/3, 55/2 1100 Zreče
T16 530631,09 136376,34 56/3, 51/1 1100 Zreče
T17 530653,74 136404,07 55/2, 51/1 1100 Zreče



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga 

Sprejetje predmetne uredbe sodi v okvir opravljanja tekočih poslov Vlade Republike 
Slovenije. 
Vlada izdaja to uredbo na podlagi šestega odstavka 14. 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; v nadaljnjem 
besedilu: ZV-1), ki določa, da vlada lahko na predlog nosilcev prostorskega načrtovanja določi 
drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, če so za to izpolnjeni 
zakonski pogoji.

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon.

Posebnega roka za izdajo predpisa ZV-1 ne določa. 

3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna.

Predlog predpisa je pripravljen na podlagi predloga Občine Zreče, ki je nosilec prostorskega 
načrtovanja v skladu s 14. členom ZV-1.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Občina Zreče je v skladu šestim odstavkom 14. člena ZV-1 25. 7. 2018 podala predlog za 
drugačno določitev zunanje meje priobalnih zemljišč, v katerem je predlagala zožitev 
priobalnega zemljišča na delu vodotoka Dravinja v občini Zreče.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZV-1 lahko vlada na predlog nosilca 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 poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
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 voda.

Direkcija Republike Slovenije za vode je s strokovnim mnenjem št. 35002-10/2019-18 z dne 
12. 3. 2018 ugotovila, da je za to območje izpolnjenih vseh šest pogojev za zoženje priobalnega 
zemljišča, ki jih predpisuje 14. člen ZV-1.



Ker so za drugačno določitev zunanje meje priobalnih zemljišč izpolnjeni vsi zakonski pogoji, 
kot to v strokovnem mnenju ugotavlja Direkcija Republike Slovenije za vode, lahko vlada izda
uredbo, s katero določi drugačno zunanjo mejo oziroma zoži priobalno zemljišče na delu 
vodotoka Dravinja v občini Zreče.
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