Številka: 802-01-3/2019/3
Kanal, 16. 10. 2019
Državni svet Republike Slovenije je na 22. seji 16. 10. 2019, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval Pobudi državnega svetnika Srečka Ocvirka v zvezi s statusom
večnamenskih poti na visokovodnih nasipih in ob akumulacijskih bazenih
hidroelektrarn na Spodnji Savi ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o
Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 –
odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudi državnega svetnika Srečka Ocvirka
in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za infrastrukturo, da pobudi
proučita in nanju odgovorita.
Pobudi državnega svetnika Srečka Ocvirka se glasita:
1. Proučijo naj se možnosti za ureditev statusa kolesarskih poti ob
akumulacijskih bazenih in na visokovodnih nasipih ob hidroelektrarnah na
Spodnji Savi.
2. 153.a člen 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 in 56/15) naj se spremeni tako, da se
postopek za pridobitev služnostne in stavbne pravice za posege na vodnem
in priobalnem zemljišču oz. na že zgrajeni infrastrukturi (npr. večnamenskih
poteh) ustrezno prilagodi za lokalne skupnosti in se jih oprosti plačila.
Obremenjevanje s stvarnimi pravicami naj se uredi smiselno enako kot to
ureja 70. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), kjer je obremenjevanje
s stvarnimi pravicami na nepremičnem premoženju države v korist
samoupravnih lokalnih skupnosti ali na nepremičnem premoženju
samoupravnih lokalnih skupnosti v korist države brezplačno.
Obrazložitev:
Že pred gradnjo hidroelektrarn na Spodnji Savi so bile predvidene določene ureditve
ob akumulacijskih bazenih, ki naj bi nadomestile omejeno rabo oziroma rezervacijo
prostora zaradi gradnje hidroelektrarn (HE) in omogočale večnamensko rabo
zgrajene infrastrukture (pristani, rekreacijske površine, kolesarske steze,
večnamenske poti).
Velik potencial za spodbujanje zdravega načina življenja, rekreacijo in turizem
predstavljajo ravno t. i. večnamenske poti, ki so bile urejene tako za potrebe
vzdrževanja akumulacijskega bazena kot tudi za splošno rabo. Te poti množično
koristijo občani občine Sevnica za sprehode, tek in kolesarjenje, saj so umeščene ob

reki Savi in so odmaknjene od prometnih cest in hrupa ter so s prometnega vidika
povsem varne.
Status teh večnamenskih poti ob reki Savi v zakonodaji ni ustrezno urejen tako z
vidika upravljanja kot tudi z vidika nadgradnje poti v kolesarske poti. Del teh poti
poteka po visokovodnih nasipih akumulacijskega bazena, ki je po zakonodaji del
vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Direkcije Republike
Slovenije za vode, zaradi česar je njihova raba na teh odsekih močno omejena,
čeprav so poti urejene in primerne za večnamensko rabo. Prometna signalizacija ob
večnamenski poti pri Dolnjem Brezovem (glej sliko) je v nasprotju z namenom
izgradnje večnamenskih poti in je nedopustna, saj ne dovoljuje rabe poti za
kolesarje.

V okviru delovne skupine za primopredajo infrastrukturnih objektov ob HE Arto –
Blanca, ki je bila imenovana 6. 5. 2015 s sklepom št. 024-7/2015 takratne ministrice
za okolje in prostor, je bil oblikovan predlog, da naj bi Občina Sevnica pridobila v last
in upravljanje del večnamenske poti ob akumulacijskem jezeru, ki se nahaja zunaj t.
i. vodne linije (to je linije, ki jo upravlja Direkcija Republike Slovenije za vode,
vzdržuje pa koncesionar HESS, d. o. o.).
Nedopustna je zakonska ureditev v Zakonu o vodah, na podlagi katere na delu
večnamenske poti na visokovodnem nasipu ob starem delu Sevnice (cca. 750 m) ter
od začetka naselja Dolnje Brezovo do jezovne zgradbe HE Arto - Blanca (cca. 2.000
m), ki je del vodne infrastrukture in po predlogu delovne skupine ostaja v lasti
Republike Slovenije ter upravljanju Direkcije Republike Slovenije za vode, ni mogoča
večnamenska raba (npr. uporaba za kolesarje), ampak je treba za ta namen pridobiti
odplačno stavbno oz. služnostno pravico.
Interes Občine Sevnica je, da se omogoči splošna raba večnamenskih poti ob
akumulacijskih bazenih in na visokovodnih nasipih tudi za kolesarje in da se poti
medsebojno povežejo ter uredijo in kategorizirajo kot kolesarske poti.
Nujno je, da se veljavna zakonodaja, predvsem Zakon o vodah (Uradni list RS, št.
67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15),
spremeni tako, da se ustrezno opredeli status večnamenskih poti na visokovodnih
nasipih, kjer je zakonski režim očitno nejasen oz. ne upošteva predpisov, ki so bili
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izdani za namen izgradnje hidroelektrarn: 18. člen Odloka o lokacijskem načrtu
hidroelektrarne Boštanj (Uradni list RS, št. 19/90, 15/03 in 59/03), drugi odstavek 24.
člena Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list
RS, št. 61/05 in 101/05) in 4. člen Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1,
50/14, 90/15 in 67/17).
Na podlagi navedenega se predlaga, da se proučijo možnosti za ureditev statusa
kolesarskih poti ob akumulacijskih bazenih in na visokovodnih nasipih ob
hidroelektrarnah na Spodnji Savi ter da se s spremembo 153.a člena Zakona o
vodah prilagodi postopek za pridobitev služnostne in stavbne pravice za posege na
vodnem in priobalnem zemljišču oz. na že zgrajeni infrastrukturi (npr. večnamenskih
poteh) za lokalne skupnosti in se jih oprosti plačila. Predlaga se, da se
obremenjevanje s stvarnimi pravicami uredi smiselno enako, kot to ureja 70. člen
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18), kjer je obremenjevanje s stvarnimi pravicami na
nepremičnem premoženju države v korist samoupravnih lokalnih skupnosti ali na
nepremičnem premoženju samoupravnih lokalnih skupnosti v korist države
brezplačno.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za okolje in prostor ter
Ministrstvu za infrastrukturo, da pobudi proučita in v skladu s četrtim odstavkom 98.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in
26/15) nanju v roku 30 dni odgovorita.

Alojz Kovšca
predsednik
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