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POVZETEK
V slovenski zakonodaji je promet po notranjih plovnih poteh reguliran z različnimi
predpisi. Država in občine imajo tako določene pristojnosti pri urejanju plovbe po
celinskih vodah, kjer pa se pojavljajo problemi. To področje bi bilo nujno obravnavati
celovito, v praksi pa ga vsako zase obravnavata Ministrstvo za infrastrukturo, ki je
pristojno za Zakon o plovbi po celinskih vodah, ter Ministrstvo za okolje in prostor, ki
je pristojno za Zakon o vodah, medtem ko lokalne skupnosti po svoje določajo
plovbne režime z občinskimi odloki. Problematika se kaže tudi pri nadzoru nad
izvajanjem zakonodaje in lokalnih predpisov.
Kot osnovno izhodišče so v magistrskem delu raziskana zgodovinska dejstva o nekdaj
pomembnih plovbnih območjih slovenskih rek. Sledita izvedeni normativni študiji
ključnih predpisov o plovbi po celinskih vodah v Evropski uniji (EU) in v Republiki
Sloveniji (RS), nato pa študija primera Mednarodne komisije za Savski bazen ter
raziskava o potencialnih vplivih obremenitev, ki jih povzroča plovba s plovili na
motorni pogon. Magistrsko delo vsebuje tudi analizo posebnosti nadzora nad plovbo
po celinskih vodah in problematike pristojnosti nadzornih organov.
Rezultati raziskave so potrdili hipotezo, da bi z ustrezno ureditvijo področja plovbe po
celinskih vodah lahko razbremenili cestni transport in s tem pomembno prispevali k
zmanjševanju onesnaževanja okolja zaradi prometa. Študija primera Savske komisije
je pokazala, da RS kot članica Mednarodne komisije za Savski bazen ne prepozna
obstoječega razvojnega potenciala za razvoj plovbe. Potrjena je bila tudi hipoteza, ki
se nanaša na nadzor plovbe po celinskih vodah v RS, ki je pomanjkljiv in neustrezno
urejen.
Na podlagi ugotovljenega stanja so v RS potrebne korenite spremembe na tem
področju.
Ključne besede: plovba, celinske vode, inšpekcijski nadzor, Savska komisija, Okvirni
sporazum o Savskem bazenu, razmerje med državo in občinami, pristojnost.
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ABSTRACT
PROBLEMS OF THE STATE AND MUNICIPALITIES’ COMPETENCE IN
NAVIGATING INLAND WATERWAYS
Slovenian legislation regulates inland waterway transport by various regulations. The
state and municipalities thus have certain responsibilities in regulating inland
navigation, where problems arise. This area would urgently need to be dealt
comprehensively, and in practice it is addressed individually by the Ministry of
Infrastructure responsible for the Inland Waterways Navigation Act and the Ministry
of the Environment and Spatial Planning responsible for the Water Act, each while
local communities, in their own right, determine navigational regimes with municipal
ordinances. There is also a problem in monitoring the implementation of legislation
and local regulations.
As a basic starting point, the master's thesis explores historical facts of the once
important navigable areas of Slovenian rivers. This is followed by a normative study of
key regulations on inland navigation in the European Union (EU) and the Republic of
Slovenia (RS), followed by a case study of the International Sava River Basin
Commission and a study of the potential effects of loads caused by motorized vessel
navigation. The master's thesis also contains an analysis of the peculiarities of the
control of inland navigation and the problems of the powers of the supervisory
authorities.
The results of the study confirmed the hypothesis that, by properly regulating the
inland navigation area, road transport could be relieved and thus significantly
contribute to the reduction of environmental pollution due to transport. The case
study of the ISRBC showed that, as a member of the International Sava River Basin
Commission, the Republic of Slovenia does not recognize the existing development
potential for the development of navigation. The hypothesis concerning the control
of inland navigation in the RS, which is deficient and inadequately regulated, was also
confirmed.
Based on the established situation, radical changes in this area are needed in the
Republic of Slovenia.
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Key words: navigation, inland waters, inspection, Sava Commission, Framework
Agreement on the Sava River Basin, relationship between the state and
municipalities, jurisdiction.
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1 UVOD
V Sloveniji je zelo malo plovnih celinskih voda, zato Slovenci plovbo običajno povezujemo
le z morjem. Poleg tega je na redkih jezerih in odsekih nekaterih rek, ki so sicer plovni,
malo infrastrukture, ki je potrebna za plovbo. Sosednje države imajo na voljo veliko
celinskih voda, po katerih potekata rečni ladijski promet (na reki Donavi) in plovba za
prosti čas, npr. po jezerih avstrijske Koroške (Jeretič in Gregorič, 2014, str. 3).
Zakon o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) določa, da so »celinske vode stoječe ali tekoče
površinske vode na površju kopnega in podzemne vode na kopenski strani temeljne črte,
od katere se meri širina teritorialnega morja, pri čemer se za vprašanja plovbe po
celinskih vodah ter upravljanje z vodnimi in priobalnimi zemljišči šteje, da ne vključujejo
podzemnih voda« (44. točka 7. člena ZV-1). Celinske površinske vode zajemajo reke in
jezera ter sorodna umetna in močno preoblikovana vodna telesa.
Država in lokalne skupnosti imajo določene pristojnosti pri urejanju plovbe po celinskih
vodah. Poleg Zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV, Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 –
ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) in Pomorskega zakonika (PZ, Uradni list RS, št. 62/16 – uradno
prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) se uporabljajo tudi
različni predpisi, izdani na podlagi zakona (pravilniki, odloki ipd.). Avgusta 2002 je začel
veljati ZV-1, ki določa omejitve pri rabi celinskih voda. ZV-1 določa, da je upravljanje z
vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči sicer v pristojnosti države, kar ne velja za tiste
naloge, za katere je po tem zakonu pristojna lokalna skupnost. ZPCV pa določa, da plovbo
po posameznih celinskih vodah na svojem območju, upoštevaje naravne danosti, uredi
lokalna skupnost s splošnim aktom o določitvi plovbnega režima glede varnosti plovbe ob
izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter
pospeševanja njihovega razvoja. Pri pripravi aktov morajo državni in lokalni organi med
drugim pridobiti tudi naravovarstvene smernice po 97. členu Zakona o ohranjanju narave
(ZON, Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZB, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), ki jih izda Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
Plovba s plovili na motorni pogon je po celinskih vodah po ZV-1 sicer prepovedana, vlada
pa lahko z uredbo na podlagi drugega odstavka 66. člena ZV-1 določi posamezne celinske
vode ali njihove dele, kjer je uporaba plovil na motorni pogon dovoljena. Pri tem je treba
upoštevati omogočanje splošne rabe voda, njihovo varstvo pred onesnaženjem ter
ohranjanje naravnega ravnovesja v vodnih in obvodnih ekosistemih. Vlada s sprejetjem te
uredbe na podlagi drugega odstavka 107. člena ZV-1 določi tudi način in pogoje rabe
1

vodnega dobra za plovbo, kjer pa mora upoštevati stanje voda, varstvo vodnih in
obvodnih ekosistemov, varstvo vodnih pravic in varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
Plovbni režim na plovbnem območju ali plovni poti, določeni po predpisih o plovbi, mora
skladno z ZV-1 vsebovati pogoje iz te uredbe. Pobudo za sprejem uredbe o uporabi plovil
na motorni pogon na pristojno ministrstvo posreduje občina.
Pogoji rabe vodnega dobra za plovbo so določeni tako, da se v največji možni meri
preprečijo škodljivi vplivi na stanje voda oziroma združbe nevretenčarjev, na dvigovanje
sedimenta oziroma spremembe rečnega dna. Varstvo rib (in drstišč) se zagotavlja s
časovnimi prepovedmi plovbe in odmiki od rečnega brega oziroma s prepovedjo plovbe
po plitvinah.
Varstvo vodnih pravic je zagotovljeno tako, da plovba s plovili na motorni pogon ne sme
vplivati na izvajanje obstoječih vodnih pravic. Izvajanje plovbe na motorni pogon na
plovbnem območju ne sme vplivati na pridobivanje električne energije v hidroelektrarnah
ali imetniku vodne pravice povzročati dodatnih obveznosti, stroškov ali škode na
energetski infrastrukturi.
Za ureditev plovbe po posameznih celinskih vodah je pristojna lokalna skupnost, ki s
predpisom uredi plovbni režim in določi plovbno območje ter posledično tudi lokacije
pristanišč in vstopno-izstopnih mest. Navedena pristojnost lokalne skupnosti je določena
s 4. in 13. členom ZPCV.
Magistrsko delo obravnava pristojnosti države in lokalnih skupnosti pri urejanju plovbe po
celinskih vodah. S pregledom temeljne literature smo skušali ugotoviti, katere so bistvene
pomanjkljivosti v nacionalni zakonodaji, in predlagati rešitve.
V magistrskem delu je kot študija primera analizirana tudi Mednarodna komisija za Savski
bazen (International Sava River Basin Commission – ISRBC, v nadaljevanju: Savska
komisija), ki je bila ustanovljena z namenom implementacije Okvirnega sporazuma o
Savskem bazenu (Framework Agreement on the Sava River Basin – FASRB, Zakon o
ratifikaciji Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, Protokola o režimu plovbe k
Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu in Sporazuma o spremembah in dopolnitvah
Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu
sporazumu o Savskem bazenu – MOSSB, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/04,
v nadaljevanju: OSSB) in zagotavljanja sodelovanja med pogodbenicami OSSB.
Savska komisija je mednarodna organizacija, v kateri sodelujejo štiri države pogodbenice
OSSB: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Slovenija. Ustanovljena je bila leta 2005 in
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deluje na celotnem porečju reke Save, ki obsega reko Savo in njene pritoke. Savska
komisija je pristojna za sprejemanje odločitev na področju plovbe ter sprejemanje
priporočil na vseh ostalih področjih, ki se tičejo upravljanja voda.
Rezultat dela Savske komisije in implementacije OSSB so dolgoročne koristi za porečje
reke Save, pa tudi za povodje reke Donave. Obsegajo predvsem uvajanje mednarodnega
pravnega reda in mednarodnega vodnega prava, uvajanje mednarodnega pravnega reda
za plovbo in zaščito okolja ter uvajanje pravil EU, ki se nanašajo na vodne vire v Savskem
in Donavskem bazenu. V sklopu projektov Savske komisije bi se lahko v prihodnosti
omogočili mednarodna plovba in navezava na vseevropsko omrežje celinskih plovbnih
poti.
Raziskovalni problem, ki smo se ga lotili v tem delu, se torej nanaša na razmejitev,
predvsem pa sodelovanje med državnimi organi (Ministrstvo za okolje in prostor ter
Direkcija Republike Slovenije za vode, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor)
in posameznimi občinami pri urejanju plovbe po celinskih vodah v skladu z njihovimi
pristojnostmi.
Tema je obravnavana predvsem z upravnopravnega vidika, saj smo analizirali pravno
urejanje oziroma postopke in akte. Posebej smo se posvetili tudi vprašanju nadzora nad
izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.
Osnovni namen magistrskega dela je, kot je bilo navedeno že uvodoma, poglobljena in
kritična analiza pristojnosti države in lokalnih skupnosti pri urejanju plovbe po celinskih
vodah. Z analizo veljavne nacionalne zakonodaje ter drugih nacionalnih in lokalnih
predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo plovbo po celinskih vodah, je bilo treba
ugotoviti, ali je to področje ustrezno urejeno in s kakšnimi ovirami se sooča slovenska
plovba po celinskih vodah. Pri varovanju človeškega življenja in okolja pri urejanju plovbe
po posameznih celinskih vodah se namreč pristojnosti in odgovornosti države ter lokalnih
skupnosti prepletajo, zato je nujno njihovo medsebojno sodelovanje.
Cilj magistrskega dela je analiza nacionalne zakonodaje na področju urejanja plovbe po
celinskih vodah, preučitev določenih pomanjkljivosti in prikaz možnosti izboljšav oziroma
nujnih sprememb, s poudarkom na nadzoru nad izvajanjem zakonodaje in lokalnih
predpisov. Kot primer dobre prakse je izbrana študija primera Mednarodne komisije za
Savski bazen, ki je pristojna za sprejemanje odločitev na področju plovbe ter pripravo
priporočil glede ostalih vprašanj. Poleg navedenega Savska komisija služi kot osrednja
točka pri določanju in izvajanju projektov regionalnega pomena, ki bodo na področju
upravljanja voda pripeljali do krepitve medsebojnega sodelovanja savskih držav.
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Na podlagi namena in ciljev raziskave so bile v nadaljevanju preverjene spodaj navedene
hipoteze.
HIPOTEZA 1:
Z ustrezno ureditvijo področja plovbe po celinskih vodah bi lahko razbremenili cestni
transport in s tem pomembno prispevali k zmanjševanju onesnaževanja okolja zaradi
prometa.
Za potrditev oziroma zavrnitev hipoteze je bila opravljena analiza stroškovne, časovne in
okoljske učinkovitosti plovbe.
HIPOTEZA 2:
Republika Slovenija izvaja Protokol o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem
bazenu, skladno s svojo geografsko lego in hidrogeografskimi značilnostmi.
Podatke in informacije o izvajanju Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o
Savskem bazenu smo poiskali na spletni strani Mednarodne komisije za Savski bazen.
Opravili smo tudi intervju z dr. Mitjem Bricljem, ki je član Savske komisije iz Republike
Slovenije. Za informacije o Savski komisiji smo zaprosili tudi g. Sama Grošlja, ki je zaposlen
kot namestnik sekretarja za zaščito voda in vodnih ekosistemov v sekretariatu Savske
komisije v Zagrebu.
HIPOTEZA 3:
Nadzor nad plovbo po celinskih vodah v Republiki Sloveniji je pomanjkljiv in neustrezno
urejen.
Nadzor nad določbami ZPCV in nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov o določitvi
plovbnega režima je slabo urejen, zato bi bila nujno potrebna čimprejšnja sprememba na
tem področju. Pristojnosti za izvajanje nadzora nad uresničevanjem uredb o uporabi plovil
na motorni pogon imajo inšpektorji, pristojni za vode. Pristojnosti za izvajanje nadzora
nad določbami ZPCV imata inšpektor za plovbo po celinskih vodah ter deloma tudi
policija, nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov o določitvi plovbnega režima pa morajo
opravljati občinske inšpekcijske službe.
V posameznih delih magistrskega
znanstvenoraziskovalne metode, in sicer:

dela

so

bile

uporabljene

različne

 metodi klasične in sistemske analize ter metodi kompilacije in konkretizacije – pri
obravnavanju nacionalne zakonodaje in drugih predpisov ter določenih smernic
evropske prometne politike za razvoj plovbe po celinskih vodah;
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 opisna metoda in analiza sekundarnih virov (literature, prispevkov, člankov ter
spletnih virov), ki opisujejo obravnavano področje;
 metode konkretizacije in deskripcije, sistemske analize ter kvantitativna in
komparativna metoda – pri obravnavanju teoretičnih osnov s področja plovbe po
celinskih vodah ter pri ugotavljanju prednosti in pomanjkljivosti organizacijskih
sistemov, ki bodo predmet raziskovanja;
 deduktivna metoda, metoda klasične in sistemske analize, metodi deskripcije in
konkretizacije, kvantitativna metoda ter metodi opazovanja in intervjuvanja – za
izvedbo analize stanja na področju plovbe po celinskih vodah v Republiki Sloveniji;
 metoda konkretizacije in deduktivna metoda – v zaključku magistrskega dela;
 metodi analize in sinteze – za utemeljevanje trditev o doseganju zastavljenih ciljev
raziskovanja.
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2 ZGODOVINA IN PRAVNI OKVIR PLOVBE PO CELINSKIH VODAH
»Reke so že od nekdaj predstavljale najbolj naravno in včasih celo edino
komunikacijo med naselji in deželami. Rečna pot je povezovala tudi med seboj zelo
oddaljene kraje. Sava je bila del takšne poti, ki se je začela na Ljubljanici pri Navportu,
zdaj Vrhniki (tudi reka se je v antiki imenovala Nauportus), in nadaljevala prek Save in
Donave do Črnega morja. To je bila legendarna »argonavtska pot«, saj naj bi se po
njej vračal Jazon skupaj s svojo posadko. Reke so bile poleg gora od nekdaj
najizrazitejša geografska značilnost vsake pokrajine, bile pa so tudi velikega
gospodarskega pomena, saj je bil promet po rekah kljub brzicam, slapovom in drugim
zaprekam cenejši od kopenskega tudi potem, ko so si ljudje zgradili ceste. Neredko so
si reke vsekale struge med hribovjem skozi ozke doline, kjer ponekod še za vlečne
poti ni bilo prostora, kar na nekaterih odsekih velja tudi za Savo« (Šašel Kos, 2009,
str. 42).

Prastara imena za reke, ki praviloma pripadajo najstarejši jezikovni plasti vsake dežele, so
se ohranila, kar velja tudi za Savo. V antiki se je Sava v latinskem jeziku imenovala Savus,
kar je verjetno še starejšega, predkeltskega izvora. Imena so se ohranjala iz roda v rod, in
to kljub naseljevanju drugih ljudstev, selitvam in vojnam. »Pomembne reke so imele tudi
več imen, saj so tekle skozi različno govoreče dežele, kjer so jih različna ljudstva različno
poimenovala« (Šašel Kos, 2009, str. 42).
Plovne poti so tako izkoriščali predvsem za transport težjega in okornega tovora.
Vodne poti po rekah sedanje Slovenije – Savi, Savinji in Dravi – so bile že pred več stoletji,
ko še ni bilo ustreznih prometnih poti in železniških tirov, malodane edine prometne žile,
po katerih je bil možen transport večjih količin lesa. Tako so vodne poti v tistih časih
odprle in omogočile trgovino z lesom, ki je postala vir dohodka za prebivalstvo na
gozdnatih področjih (Macuh idr., 2000, str. 12).
V nadaljevanju sledi analiza treh rečnih režimov skozi čas.

2.1 ANALIZA PLOVBNIH REŽIMOV SAVE, LJUBLJANICE IN DRAVE SKOZI ČAS
Sava
Sava je tisočletja tekla v svoji strugi, jo poglabljala, spreminjala smer in odnašala plodno
zemljo z obeh bregov. Ljudem je bila dobrotnica in sovražnica. Oskrbovala jih je z
dobrinami in ob poplavah prinašala tudi prekletstvo. Po njeni dolini so se selila velika
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plemena in ljudstva, mnoga med njimi so jo častila kot božanstvo. V zgodovini so se po
njenih bregovih podile barbarske konjenice, korakale legije rimskih osvajalcev, jezdila
krdela mogočnih vitezov in se pomikale čete upornih kmetov (Peternel idr., 2009).
Sava je največja slovenska reka. Po površini porečja jo presegata Mura in Drava, ki pa
imata večino vodozbirnega zaledja v Avstriji, medtem ko ima Sava na meji s Hrvaško
večino porečja v Sloveniji (Bat in Frantar, 2009, str. 22-23).
Arheološke in druge naključne najdbe so pokazatelj življenja ob Savi, predvsem pa so to
preostanki materialne kulture z arheoloških najdišč in kulturne pokrajine v celoti. To
pokrajino je vedno znova, od davnine naprej, določala Sava kot pomembna plovna in
komunikacijska pot. Ljudi in skupnosti na obeh bregovih in vzdolž svojega toka je
povezovala kot transportna žila in trgovska pot, kot naravni vir, bogat z ribami, z obrečnim
živalstvom in rastlinstvom, kot pogonska sila mlinov, žag in drugih gospodarskih obratov,
in to vse do moderne dobe, ko človek njeno silo izkorišča za pridobivanje električne
energije (Nabergoj, 2009, str. 113).
»Promet po reki Savi je bil že v prazgodovini velikega pomena in se je v antiki le še
povečal. Kult vode je imel v prazgodovinski in rimski dobi med ljudmi zelo pomembno
vlogo, častili so vse vrste izvirov, tople vrelce, močvirja, potoke in reke. Grški
zgodovinar in geograf Strabon, ki je živel v času cesarja Avgusta, omenja reko Noar, ki
ni bila nič drugega kot spodnji tok reke Save ali pa celo drugo ime za Savo. Kako je
potekala plovba v antiki, si lahko približno predstavljamo na podlagi poročil iz časa
pred železnico. Potovanje po Savi v smeri rečnega toka je bilo izvedljivo le s čolni in
drugimi plovili brez pomoči, čeprav so plovbo na več mestih močno ovirale brzice,
čeri in slapovi. Plovba na takšnih odsekih je bila zelo nevarna. Potovanje v obratno
smer marsikje ni bilo mogoče brez vleke plovil z vprežno živino po obrežnih
kolovozih, ki so bili narejeni prav v ta namen, tako npr. tudi med Zidanim Mostom in
Zalogom. Takšna vlečna pot je bila pod nadzorom cesarskega urada za rečno plovbo.
Včasih je bilo treba poti celo izsekati v skalnate stene. Levi breg Save je nudil več
manevrskega prostora in je bil zaradi geografsko primernejše pokrajine bolj poseljen
od desnega. Tu je bila zgrajena tudi južna železnica, ki je obstoječo cesto v marsičem
nadomestila. Vzhodno od Sevnice je bila predvsem na levem bregu Save cela vrsta
rimskih vil, majhnih gospodarskih središč, kar kaže na velik pomen in veliko prednost
bližine plovne reke« (Šašel Kos, 2009, str. 43, 48).

Do leta 1862, ko je začela delovati hrvaška železniška proga Zidani Most–Sisak, je bilo
brodarjenje po Savi, ki ga je po reki navzgor omogočala vleka z vprežno živino, zelo
živahno. Potem pa je povsem zamrlo. Anton Planinc, rojen leta 1831 na Brodu pod
Boštanjem ob Savi, je izviral z domačije, kjer je bila znamenita brodniška postaja. Njegov
opis brodarjenja je sledeč: »Ceste so bile v 18. in 19. stoletju tako slabe, da so bile rečne
7

poti toliko bolj pomembne, k živahni trgovini je posebej pripomoglo povpraševanje
Tržačanov po žitu, ki so ga tovorili z ladjami od Siska do Zaloga. Žito in vino, ki so ga
natovarjali v Krškem in na Vidmu, sta bila najobičajnejši tovor. Pot, ki je trajala od 16 do
26 dni, je bila naporna, saj vlečna pot ob reki ni bila povsod urejena za vprežno živino in
so morali na marsikaterem odseku ladje vleči krepki fantje in možje. Po Savi navzdol tovor
ni smel biti pretežak; trgovcem v krajih ob Savi so dovažali sladkor, kavo, olje, železo in
manufakturno blago. Ugoden čas za tovorjenje je bil predvsem pomladi in jeseni, poleti
ob suši je bilo često težko spraviti ladje čez nevarne čeri; vsako leto se je razbila vsaj ena,
če ne dve ladji« (Šašel Kos, 2009, str. 48-49).
Kot omenja Planinc, je imel na ladji častno mesto vedno krmar, ker je bilo varno
krmarjenje plovila najvažnejša naloga na čolnu. Enako je bilo tudi v antiki, kjer so imeli
krmarji pomembno vlogo pri plovbi. Da je vse dobro potekalo, so morali biti čolnarji
povezani, saj so bili le tako kos težkim nalogam, ki jih je narekovala plovba po rekah. V
Emoni je takšno združenje čolnarjev dejansko dokumentirano, podobna pa so obstajala v
vseh mestih ob rekah, tudi v Neviodunu ob Savi. V Ljubljani sta še do predpreteklega
stoletja obstajala dva ceha čolnarjev: mali in veliki.
V obdobju miru so po reki Ljubljanici pluli trgovci in razni obrtniki, v vojnem času pa
vojaška plovila. Za opis trgovanja po Ljubljanici in Savi je glavni vir Strabon, ki pravi, da so
Italiki prebivalcem Ilirika izvažali vse, kar nudi morje (sol, konzervirane morske sadeže in
vino v lesenih sodih), v zameno pa so od njih dobivali sužnje, živino in kože. Leta 1911 je
Karel Pick trgovski promet po Ljubljanici in Savi opisal podobno: »Prevoz tovora je bil za
Kranjce že dolga stoletja zelo velikega pomena. Trgovina se je na Kranjskem razvila zaradi
ugodne geografske lege med Italijo in vzhodnimi in severnimi deželami. Iz Kranjske so
pretežno izvažali železo, živo srebro, les, platno, steklo, sita, vosek, med in živino, uvažali
pa so italijanska in štajerska vina, italijansko olje in sol z morske obale.« Ta dva opisa se,
kljub veliki časovni razliki med obema, le malo razlikujeta, saj se od antike dalje razmere
trgovskih poti po rekah Ljubljanici in Savi niso bistveno spreminjale (Šašel Kos, 2009, str.
47-48).
»Ko so Rimljani v času cesarja Avgusta in že nekaj prej osvajali ozemlje današnje Slovenije,
se je tudi del vojaštva in vojaških tovorov prevažal po Ljubljanici in Savi, v Sisciji, ob
sotočju Kolpe in Save, pa so se odvijale celo rečne bitke« (Šašel Kos, 2009, str. 50).
O plovbi po Savi pred 18. stoletjem ni veliko podatkov, skromni so tudi arheološki viri. Po
dokumentih iz sredine 16. stoletja sodeč, so po Savi med Ljubljano in Zagrebom pluli s
splavi, na katerih so prevažali les, mlinske kamne, železo ter celo bodala in topove. Vodna
mitnina se je pobirala v Krškem in Brežicah. V Valvasorjevem času so se čez najnevarnejši
del soteske spuščali samo najbolj drzni čolnarji s trdnimi, iz enega kosa lesa stesanimi
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čolni deblaki z nosilnostjo 1,7 tone. Takrat, pa tudi pozneje, so čolnarji pri plovbi navzgor
rinili svoja plovila z dolgimi drogovi. Pred izgradnjo vlečnih poti, t. i. Treppelwege ali
volovskih poti, so morali tako pri Belem slapu blago razložiti z ladij in jih prazne potegniti
mimo ovire. Valvazor navaja, da so po Savi navzdol vozili različno blago tudi s splavi, a le
ob visoki vodi (Gaspari, 2009, str. 126).
Izraba transportnega potenciala Save je dobila nov zagon v začetku 18. stoletja, sprožile
pa so ga vojaškostrateške in gospodarske potrebe avstrijske države. Glavne čeri in skale
na odseku med Savo pri Litiji in Zidanim Mostom so bile odstranjene med letoma 1735 in
1738, ko je bilo zgrajenih tudi 7696 m vlečnih stez. Steze, ki so bile sprva ponekod široke
le 0,315 m, so deloma vsekali v skalo, deloma pa so bile podprte z zidovi in lesenimi piloti.
Od Zidanega Mosta proti vzhodu je bila plovba lagodnejša, pod Krškim pa se je Sava cepila
v številne rokave, kjer voda pogosto ni bila dovolj globoka. Več prodnih sipin, čez katere
so morali ladje potegniti, je bilo tudi na odseku med Krškim in Radečami, npr. nad
graščino Impoljca (Gaspari, 2009, str. 126). Model savske ladje iz 18. stoletja je razviden v
prilogi 1.
Do dokončne ureditve trase pod Zagorjem leta 1840 so v vleki sodelovali tudi možje, od
tedaj pa le še vlečna živina, voli in konji. Do začetka 19. stoletja je bila glavna brodarska
postaja pri Prusniku, od tedaj dalje pa Zalog in Litija, kjer so zgradili večji del savskih ladij.
Ladjedelnice so bile še v Klečah, Zidanem Mostu, Radečah in Krškem. Mimo Litije se je
vsak dan peljalo od 10 do 15 ladij. Plovba po toku navzgor med Krškim in Zalogom je bila
zelo počasna, saj je polno naložena ladja zanjo potrebovala šest dni. Mimo nekaterih
nevarnih mest so se ladje pomaknile le za nekaj metrov v eni uri. V zimskih mesecih so
plovbo ogrožali tudi plavajoči kosi ledu. Večina nesreč naj bi se zgodila zaradi
preobremenitve ladij v želji po večjem zaslužku (Gaspari, 2009, str. 128).
Arheološke najdbe iz rečne struge so eden glavnih materialnih virov za zgodovino doline
spodnje Save kot komunikacijske osi in poselitvenega območja od prazgodovine naprej.
Najdbe rimskega orodja in orožja, delov opreme in tovorov plovil ter pristanišč, svetišč in
zavetnih oltarjev kažejo, da so začeli transportni potencial Save intenzivneje izkoriščati v
avgustejskem obdobju, posebej pa od cesarja Klavdija dalje, ko se domneva tudi
vzpostavitev cestne povezave med Celejo in Neviodunumom. V srednjem veku kaže na
nezmanjšan pomen plovne poti po Savi vrsta trgov in mest na obeh bregovih ter utrdb in
gradov, ki so bili postavljeni na legah, od koder je moč nadzorovati vodne in kopne
komunikacijske poti. Od 18. stoletja naprej smo priča tudi ostankom sistema vlečnih poti z
mostovi in kanali za lažje premagovanje brzic ter mitnicami in brodarskimi postajami.
Najmlajše najdbe so povezane z dogajanji ob koncu 2. svetovne vojne (Gaspari, 2009, str.
130). V prilogi 2 so prikazani dolgi splavi mimo Sevnice okoli leta 1935.
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Glavni splavarski ozemlji na Slovenskem sta bili Dravska dolina in Zgornja Savinjska dolina
z dolino Drete. Splavarstvo na Savi je bilo v tesni in soodvisni povezavi s Savinjo, ki se v
Zidanem Mostu izliva v Savo in tako povezuje Savinjsko dolino s Savsko. Les so splavarili
tudi po Savi, nizvodno od Zaloga pri Ljubljani, vendar manj kot po Savinji. Splavarstvo, ki je
prvič izpričano leta 1478, je spodbudila trgovina z lesom. V 16. in 17. stoletju so poleg
splavov z raznovrstnim lesom vozili tudi splave, naložene s trgovskim blagom. Savinjsko
splavarstvo se je razmahnilo v drugi četrtini 18. stoletja, ko so začeli voziti smrekov in
jelov les na Hrvaško in v Slavonijo. Izkoriščanje gozda in spravilo lesa ter splavarjenje sta
bila za prebivalstvo Zgornje Savinjske in Zadrečke doline od 18. stoletja dalje poleg
kmetijstva glavna gospodarska dejavnost, ki je prinašala razmeroma dober zaslužek
gospodarjem splavov in delavcem. Splavarski tovor se je do sredine 19. stoletja znatno
razširil. Poleg lesa so s splavi prevažali volno, smolo, lončarske izdelke, razno leseno hišno
orodje in apno. Vožnje so se na začetku štiridesetih let 19. stoletja podaljšale do Donave.
Lesna trgovina se je pomaknila nizvodno od Beograda v Pančevo, Palanko in Belo Crkvo,
blizu Oršove v Romuniji. Splavarstvo na Savinji in Savi je med prvo svetovno vojno zastalo,
po njej pa je ponovno doživelo velik razcvet. Cvetočo splavarsko trgovino je prekinila
druga svetovna vojna, po njej pa so drugačne družbene in gospodarske razmere
povzročile konec splavarstva (Zelič, 2009, str. 143). V prilogi 3 je prikazan splav pod starim
železnim mostom.
Gradnja hidroelektrarne Vrhovo in nastanek akumulacijskega jezera sta reko Savo vrnila v
življenje prebivalcev Radeč. Z umiritvijo rečnega toka in ureditvijo nabrežnih površin so
nastali osnovni pogoji za pričetek uresničevanja turističnih ter športno-rekreativnih
potencialov območja. Turistično društvo Radeče je pričelo obujati spomine na
splavarjenje, pod taktirko Kulturno turističnega rekreacijskega centra (KTRC) Radeče pa se
je plovba s splavom po Savi hitro razvila v prvi pravi turistični proizvod v zgodovini
območja, ki je bil temelj razvoja turistične panoge v občini Radeče (Šušteršič, 2009, str.
260). Splav na Savi je prikazan v prilogi 4.
Prvi junij, mednarodni dan reke Save, od leta 2007 dalje obeležujejo štiri države, skozi
katere teče ta 944 km dolga lepotica. Izvira Save Dolinke in Save Bohinjke se pri Radovljici
združita ter nadaljujeta pot čez Slovenijo, kjer teče kar 220 km reke, Hrvaško, Bosno in
Hercegovino, pa vse do Beograda, kjer se Sava izlije v Donavo.
Sava, najdaljša slovenska reka, ima že od nekdaj velik pomen za ljudi, ki živijo z njo. V
zgodovini je pozitivno vplivala na življenje prebivalcev ob njej, vendar je s svojim
hudourniškim značajem slednjim znala prinesti tudi nemalo preglavic in težav. Deroča
reka je povzročala veliko gospodarsko škodo, saj je večkrat prestopila bregove in
uničevala premoženje, kmetijske pridelke in ostale infrastrukturne objekte.
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Reka Sava ponuja številne možnosti za razvoj gospodarskih, turističnih in športnih
dejavnosti, za regionalno povezovanje in na ta način prispeva tudi k boljši kakovosti
življenja prebivalcev ob njej in širše.
Ljubljanica
Ljubljanica je 41 km dolga reka v južnem delu Ljubljanske kotline, ki izvira v številnih
kraških izvirih med Vrhniko in Verdom, preči Ljubljansko barje, teče skozi Ljubljano in se
vzhodno od Zaloga kot desni pritok izliva v Savo.
Gospodarsko izrabo naravnih virov najbolje ponazarjajo številni ostanki čolnov deblakov iz
različnih prazgodovinskih obdobij, znanih iz barjanskih plasti, medtem ko so bila v
Ljubljanici doslej odkrita izključno rimskodobna in mlajša plovila (Turk idr., 2009, str. 37–
38).
Oktobra 1890 je bila na območju Brezovega loga v Lipah na vzhodnem delu Ljubljanskega
barja odkrita tovorna ladja sredozemske šivane konstrukcije iz rimskega obdobja, ki
najbolje potrjuje navedbe antičnih geografov o pomenu plovne poti po Ljubljanici. Visoko
starost ladje dokazuje grško-rimski način gradnje. Ladja je bila zgrajena v 1. stoletju
pr. n. št. V dolžino je merila 30 m, v širino do 4,8 m, v višino pa 0,6 m. Imela je
samonosilno lupino, ki je glavna značilnost antičnih sredozemskih ladij. Na podlagi okvirne
datacije bi lahko sklepali, da so ladjo iz Lip uporabljali za transport vojaškega blaga med
oskrbovalno bazo v Navportu in Emono (Turk idr., 2009, str. 107–109).
Ljubljanica, ki je bila plovna že v Navportu, je imela miren in počasen tok, zaradi česar je
bila zelo primerna za plovbo s tokom ali proti njemu. Bila je glavna prometna pot čez
Barje, saj so bile možnosti prehodov po kopnem zaradi močvirnega terena omejene. Strmi
bregovi in mehko dno ter globoko korito Ljubljanice na Barju ob normalnem vodostaju
niso bili primerni za brodenje reke. Prehodi čez njo so bili mogoči z brodovi in po
mostovih, o katerih pa imamo le en indic iz Emone.
Velik del najdb iz Ljubljanice je verjetno povezan z zelo pomembno prometno vlogo te
reke. Pred dograditvijo ceste med Navportom in Emono je bila Ljubljanica glavna
povezava med Italijo in severnojadranskim območjem ter Podonavjem in Balkanom, saj je
bila logično nadaljevanje poti iz Akvileje prek prelaza Razdrto in Postojne do Navporta.
Trgovske karavane, ki so prihajale iz Akvileje, so se v Navportu ustavile in preložile blago z
vozov na ladje, ki so po Ljubljanici in Savi peljale tovor do Donave in obdonavskih krajev.
Na še starejšo uporabo poti po Donavi, Savi in Ljubljanici ter naprej po kopnem do
Jadranskega morja kaže grška legenda o Argonavtih. Tako kot prej in kasneje so tudi v
rimski dobi za plovbo uporabljali deblake. Znak plovbe po reki so tudi čolnarsko orodje in
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sekire, s katerimi so krčili rastlinje na bregovih. Z dograditvijo ceste med Navportom in
Emono se je pomen Ljubljanice kot transportne poti zmanjšal, kajti italskih tovorov,
namenjenih v Emono in po kopnem naprej, ni bilo več smiselno pretovarjati na ladje. Za
velik del tovora, namenjenega proti Balkanu, pa je bila še vedno najcenejša pot po
Ljubljanici in Savi. Ljubljanica je ostala pomembna tudi za lokalne transporte z Barja do
Emone, še posebej za prevoz podpeškega apnenca, ki je bil za Emono pomemben
gradbeni material (Turk idr., 2009, str. 76–78).
Gabrijel Gruber je bil eden najpomembnejših slovenskih inženirjev, arhitektov in
profesorjev matematičnih ved (Južnič, 2006, str. 7). Rodil se je leta 1740 na cesarskem
Dunaju. Med letoma 1772 in 1781 je bil direktor navigacijske direkcije v Ljubljani, ki je
skrbela za izboljšanje plovbe po Ljubljanici, Savi in Kolpi. Leta 1772 je začel graditi po njem
imenovan prekop za ljubljanskim grajskim gričem, s katerim so želeli rešiti mesto pred
poplavami in omogočiti odvodnjavanje Ljubljanskega barja. Gruberjev kanal je bil
dokončan leta 1780 po zaslugi inženirja in gradbinca Vincenca Struppija. Gruberjevi
sodelavci so leta 1773 in 1774 izrisali karte rek z natančno zaznamovanimi vlečnimi potmi,
usposobili vlečno pot od Zaloga do Litije in očistili bregove med Zalogom in Krškim (Umek,
1986, v Južnič, 2006, str. 48). V prilogi 5 so prikazani Hepperjevi in Gruberjevi načrti
čolnov za plovbo po Savi iz leta 1771. Priloga 6 prikazuje Gruberjev prekop. V prilogi 7 je
prikazano premikanje ladje z odrivanjem s pomočjo dolgih lesenih drogov.
Drava
Že v rimskih časih je bila Drava pomembna prometnica. Mesto Poetovio, ki je bilo tudi
rimski vojaški sedež in je imelo svojo rečno floto, ji je dajalo posebno težo. Najstarejše
pričevanje o splavarjenju po Dravi je listina viteza Otta Velikovškega iz leta 1280, s katero
omogoča pri velikovškem mostu prek Drave pobiranje mitnine za prevoz praznih sodov.
Listina omenja, da so prazne sode vozili na splavih, jih v Mariboru napolnili z vinom in
potem polne z vozovi prepeljali na Koroško. V srednjem veku je bil že razmeroma razvit
rečni lesni transport po Dravi. V prvi polovici 16. stoletja se je močno razširila trgovina
med Beljakom in Ptujem. S splavi so prevažali predvsem vino, železne izdelke in tekstil.
Vedno večji promet, še posebej transport lesa po Dravi, je terjal večja in solidnejša plovila.
Tako se je v 16. stoletju začelo obdobje »šajkarstva« na Dravi. Šajke so bile trdno grajena
plovila, dolga okoli 20 metrov in široka do šest metrov. Šajko je upravljalo šest splavarjev,
naložena z lesom (40–60 kubičnih metrov desk) ali drugim blagom je plula od Vuzenice do
Vojvodine v današnji Srbiji. Sprva so šajke uporabljali v vojaške namene. Z njimi so
prevažali strelivo, orožje in hrano. Graditi so jih pričeli po zgledu turških bojnih ladij. Iz
turškega jezika naj bi bilo prevzeto tudi ime, saj beseda »kaik« pomeni »ladja«. Šajke so
imele od 16. stoletja dalje v bojih s Turki pomembno vlogo. Uporabljale so se tudi kot
bojne enote, ker so se hitro premikale navzdol po reki. Majhne šajke so uporabljali za
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obrambo meje. Poznali so jih na Dravi, Savi, Donavi in Tisi. V 16. stoletju so štajerski
deželni stanovi določili Vuzenico za gradbeno in vojno pristanišče šajk. Vuzenica je takrat
slovela kot kraj, kjer izdelujejo daleč naokoli znana in kakovostna plovila za plovbo po
Dravi – šajke. Tako so leta 1541 v Vuzenici izdelali 40 šajk za prevoz živeža za cesarsko
vojsko na Ogrskem.
V 19. stoletju je splavarstvo na Dravi doseglo popoln razcvet in se zavleklo še v štirideseta
leta 20. stoletja. Splav je bil transportno sredstvo in hkrati tovor, kar je pomenilo, da je
pošiljka prišla do cilja brez stroškov, ki so sicer obremenjevali vsakršno drugo tovorjenje.
Pri obliki lesnih transportov na Dravi je šlo za dvoje plovil, za šajke in splave. Razlika med
njima je bila v načinu sestavljanja plovila z lesom. Izdelava šajke je bila zahtevnejša,
zamudnejša, zato tudi dražja, z njo so poleg lesa prevažali še sadje, čreslovino in
kremenčev pesek. Splav je šajko pravzaprav izrinil iz prometa, ker so novi načini vezave
splavov omogočili hitrejše nakladanje in prevoz večjih količin lesa. To je končno ceno lesa
temeljito znižalo. V literaturi se omenja, da je zadnja šajka odpeljala po Dravi leta 1888,
vendar so tudi potem še vozile manjše šajke, ki so bile namenjene predvsem prevozu
sadja. Dravski splav je imel obliko trapeza, dolg je bil okoli 32 metrov, spredaj širok 6
metrov in zadaj 5 metrov. Upravljala ga je šesterica splavarjev. Na Dravi so bile številne
naravne ovire, ki so oteževale plovbo po reki. Nevarne skale so ovirale plovbo in
omogočale varno vožnjo samo ob visokem vodostaju. Mnoge med njimi so razstrelili, da
je bila vožnja mogoča. V začetku 19. stoletja so Dravo opisovali kot zelo deročo reko z
veliko nevarnimi čermi in skalami, ki so letno povzročile nesreče mnogih splavarjev. Za
splavarje so nevarnost predstavljali tudi mostovi ter peščene brežine in nakopičene zaloge
lesa. Letno je svoj mokri grob v Dravi našlo od pet do deset splavarjev. Priloga 8 prikazuje
splav pri splavnici elektrarne Fala sredi tridesetih let 20. stoletja. Priloga 9 prikazuje
pristajanje splava ob Vodnem stolpu na Lentu leta 1991.
Na začetku 20. stoletja je bilo v Dravski dolini več kot 500 splavarjev, ki so sestavljali
splave v kakšnih 60 pristaniščih od Libelič do Maribora. Mariborski Pristan je bil nekakšno
splavarsko prometno križišče. Vuhred se že od 15. stoletja omenja kot pomembno
izhodišče za splavarstvo po Dravi. Poleg splavov so tukaj izdelovali tudi plitve štirioglate
ladje oziroma šajke. Do druge svetovne vojne je bil kraj eno glavnih središč za trgovino s
pohorskim lesom. Leta 1941 je bilo splavarstva na Dravi konec. Prvi udarec je splavarjem
zadala falska elektrarna, po koncu druge svetovne vojne pa je postalo zaradi niza dravskih
elektrarn splavarjenje nemogoče. Preselilo se je v spomin, ki ga v Mariboru vsako leto
turistično obujajo s splavarskim krstom (Macuh idr., 2000, str. 82–86, 157–158, 166, 183–
186).
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Dravsko splavarstvo je po prvi svetovni vojni doživelo razcvet predvsem zaradi novih tržišč
lesa v Srbiji in Vojvodini. Dravski splavarji so se organizirali v Ožbaltu ob Dravi in si omislili
splavarsko zadrugo. Tako so se zaščitili pred izkoriščanjem, saj je bil osrednji namen te
zadruge varovanje pravnih in materialnih interesov članov po zgledu nekakšne sindikalne
organizacije flosarjev. Sprva so splavarili po Dravi in drugih rekah predvsem zato, ker
drugih možnosti za prevoz še ni bilo, zlasti v oddaljene kraje ob Dravi in Donavi. Tako sta
le šajkarstvo in splavarstvo kar nekaj stoletij omogočala oskrbovanje naselij ob teh rekah z
lesom. Ko so bile zgrajene železnice, pa so marsikje opustili transport s splavi, ki je bil tudi
sicer kar tvegan posel. Doba splavarjenja po Dravi in Donavi se je žal končala leta 1941, saj
je bil z okupacijo takratne države prekinjen transport lesa na tak način. Po vojni so bile
razmere povsem drugačne, ker so se zamenjali lastniki gozdov. Tako so les prevažali po
železniških tirih ali po cestah, saj je bilo tako ceneje. Tudi plovnost Drave je kmalu po vojni
postala problematična. Zgrajene so bile nove in nove elektrarne, pravcata veriga le-teh.
Tako se je končalo uspešno večstoletno obdobje »flosarije«, dejavnosti, od katere je živel
prenekateri delavec s Pohorja, z obrežij nekoč deroče Drave (Macuh idr., 2000, str. 13).
Drava je vplivala na življenje prebivalcev nekdaj, ko je bila samovoljna, in vpliva tudi sedaj,
ko je ukročena. Nekoč je poplavljala in spreminjala strugo. Ljudem je omogočala dodaten
zaslužek, saj so brodarji z enega brega na drugega prevažali ljudi, pa tudi že prve
avtomobile. Najživahnejši promet je potekal po Dravi do leta 1863, ko je bila zgrajena
koroška železniška proga med Celovcem in Mariborom. Tako so splavarji od Spittala do
Maribora pripluli v poldrugem dnevu, vračali so se z vozovi, pozneje pa z vlakom. S splavi
so prevažali predvsem les in oglje, pa tudi fužinarske izdelke. Dokončno so Dravo ukrotili,
ko so na njej začeli postavljati vodne elektrarne. Mnogi brodniki in splavarji so s tem
izgubili zaslužek (Macuh idr., 2000, str. 14). Zgradbo dravskega splava prikazuje priloga 10.
Promet po Dravi pa je bil živahen tudi na Koroškem. Splavi so pluli tudi po letu 1945,
čeprav je njihovo število zelo upadlo; leta 1950 je odpeljal zadnji od njih. V štajerskem
delu je promet po Dravi po 2. svetovni vojni zamrl. Drva za kurjavo je nadomestil premog,
les so po deželi prevažali po cestah in železnici, predvsem pa je konec splavarstva
povzročila gradnja hidroelektrarn med Dravogradom in Mariborskim otokom (Macuh idr.,
2000, str. 165).

2.2 NORMATIVNA ŠTUDIJA KLJUČNIH PREDPISOV O PLOVBI PO CELINSKIH
VODAH V EU
Promet temelji na Rimski pogodbi in je bil eno od prvih skupnih področij politike Evropske
gospodarske skupnosti. Zaradi prometne politike EU je ozračje manj onesnaženo, promet
pa je varnejši, učinkovitejši in bolj zanesljiv. Za vse glavne načine prevoza – cestnega,
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železniškega, letalskega in pomorskega – je EU dosegla napredek tako s tehničnega kot z
regulativnega vidika.
Prevoz po celinskih plovnih poteh je ob cestnem in železniškem prevozu ena od glavnih
treh vrst kopenskega prevoza. Blago se prevaža z ladjami po celinskih plovnih poteh, kot
so kanali, reke in jezera, med celinskimi pristanišči in pomoli. EU si prizadeva za
preusmeritev prometa s cest na okolju prijaznejše vrste prevoza, vključno s prevozom po
celinskih plovnih poteh, saj je tako mogoče doseči koristi v smislu nižjih stroškov,
manjšega onesnaževanja in povečanja varnosti prevoza. Odprava infrastrukturnih ozkih
grl je v strategijah EU opredeljena kot ključni pogoj za razvoj plovbe po celinskih plovnih
poteh v Evropi.
Izvajanje infrastrukturnih projektov lahko vpliva na reke, ki so naravni habitat za številne
vrste. Veliko območij rek je del naravovarstvenih področij, ki tvorijo t. i. omrežje Natura
2000, zaradi česar so za začetek izvajanja takih projektov potrebna okoljevarstvena
dovoljenja.
Prevoz blaga po celinskih plovnih poteh ima lahko določene prednosti, saj kompozicije
barž prepeljejo več blaga na enoto razdalje kot druge vrste kopenskega prevoza. Prav tako
imajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh nosilnost več sto tovornih vozil in zelo
dobro varnostno evidenco.
Grafikon 1: Potencialne prednosti plovbe po celinskih plovnih poteh v smislu zunanjih stroškov

Vir: Evropsko računsko sodišče. Posebno poročilo (2015, str. 11)

15

Vsota zunanjih stroškov za plovilo po celinskih plovnih poteh je bistveno nižja od ostalih
(povprečne vrednosti za izbrane vrste prevoza razsutega tovora).
Plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh so po prevozni zmogljivosti boljša od
cestnega in železniškega prevoza.
Grafikon 2: Prevozne zmogljivosti

Vir: Evropsko računsko sodišče. Posebno poročilo (2015, str. 11)

Prevoz po celinskih plovnih poteh je energetsko učinkovit. Plovila ob enaki porabi energije
prepeljejo eno tono tovora skoraj štirikrat dlje kot tovornjak (370 km v primerjavi
s 300 km z vlakom in 100 km s tovornjakom). Tudi stroški prevoza so konkurenčni in
strošek na enoto se pri dolgih razdaljah zniža (kot je prikazano v tabeli 1). Ker je prevoz po
celinskih plovnih poteh počasnejši od cestnega prevoza, se na ta način običajno prevaža
blago, ki ne zahteva hitre dostave (npr. kmetijski proizvodi, kovinske rude, koks in
rafinirani naftni proizvodi, surova nafta in premog). V zadnjih nekaj letih se je povečal tudi
prevoz kontejnerjev, zlasti v porečju Rena.
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Tabela 1: Primeri prevoznih stroškov na tonski kilometer v evrocentih

Vir: Evropsko računsko sodišče. Posebno poročilo (2015, str. 12)

2.2.1 Bela knjiga evropske prometne politike
Snovanje skupne prometne politike se je začelo leta 1985 z belo knjigo Evropske komisije
o uveljavljanju notranjega trga (COM(85) 310 final, Milan, 1985). Knjiga je posebej
omenjala področje prometa in nekatere cilje, ki naj bi jih dosegli do leta 1992.
Maastrichtska pogodba je kot sestavni del prometne politike uvedla vseevropska omrežja
in varstvo okolja, kar je leta 1992 še dodatno okrepila bela knjiga Evropske komisije o
skupni prometni politiki (COM(92) 494 final, Luxembourg, 1993). Poudarjena sta bila
načelo trajnostne mobilnosti in cilj odprtja prometnih trgov konkurenci. Temelji skupne
prometne politike so bili postavljeni do leta 1992.
Bela knjiga z naslovom Evropska prometna politika do leta 2010: čas za odločitev, ki je bila
sprejeta leta 2001 (COM(2001) 370 final, Brussels, 2001), je pokazala odločen premik k
okoljsko odgovorni prometni politiki, ki upošteva neenakosti pri razvoju različnih načinov
prevoza, preobremenjenost evropskih cest in železnic ter vedno večje onesnaženje.
Napovedala je močno povečanje prometa, zlasti cestnega in letalskega, ter zdravstvene in
okoljske težave zaradi onesnaženja. Evropska komisija je v beli knjigi predlagala
spremembo razmerja med različnimi vrstami prevoza, oživitev železnic, spodbujanje
prevoza po morju in celinskih plovnih poteh ter obvladovanje rasti letalskega prometa.
Cilj belih knjig iz leta 1992 in 2001 je bil predvsem zagotoviti bolj trajnostni promet, na
primer s preusmeritvijo prevoza s cest na okolju bolj prijazne načine, kot so pomorski
prevoz, prevoz po celinskih plovnih poteh in prevoz po železnici, s spodbujanjem okolju
prijaznih rešitev, z določitvijo obveznosti za sektor prometa, da z internalizacijo zunanjih
stroškov poravna realne stroške cene za družbo, pa tudi s prizadevanji za zmanjšanje
potrebe po prevozu na podlagi učinkovitega načrtovanja.
Leta 2006 je bilo v pregledu napredka ugotovljeno, da je treba storiti več za boj proti
negativnemu vplivu prometa na rabo energije in kakovost okolja. Dodan je bil strateški cilj
boja proti cestnim zastojem. Predlagani so bili nekateri ukrepi, na primer: načrt za

17

logistiko tovornega prometa, inteligentni oziroma pametni sistemi za okolju prijaznejši in
učinkovitejši promet ter načrt za izboljšanje uporabe celinskih plovnih poti.
Zadnja sprejeta bela knjiga iz leta 2011 z naslovom Načrt za enotni evropski prometni
prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu
(COM(2011) 144 konč., Bruselj, 2011) se je osredotočila na potrebno delo za dokončno
oblikovanje notranjega trga na področju prometa. »Med drugim se je osredotočila na:
- vzpostavitev integriranih transportnih omrežij, ki združujejo različne načine
prevoza,
- vzpostavitev multimodalnih središč (vozlišč različnih načinov prevoza) ter odpravo
tradicionalnih ozkih grl, povezanih s tehničnimi ali upravnimi dejavniki ali s
težavami z zmogljivostjo,
- izboljšanje infrastrukture v državah, ki so se EU pridružile po letu 2004,
- pomen raziskav, inovacij in naložb v promet, ki bodo v prihodnosti omogočile
neodvisnost od nafte ter sektorju omogočile dosego zahtevanih ciljev glede
zmanjšanja emisij CO2, ne da bi se zmanjšala mobilnost.«
Knjiga predstavlja celinske plovne poti kot neizrabljen potencial, ki bi moral v prihodnosti
igrati pomembnejšo vlogo zlasti pri prevozu blaga v notranjost celine in pri povezovanju
evropskih morij. Eden izmed desetih ciljev, ki jih bela knjiga določa za konkurenčen in z
vidika virov učinkovit prometni sistem za doseganje ciljnega zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov za 60 %, je do leta 2050 povezati vsa letališča iz osrednjega omrežja z
železniškim omrežjem, zagotoviti, da so vsa ključna pristanišča povezana z železniškim
tovornim omrežjem, in kjer je to mogoče, s sistemom celinskih plovnih poti. Cilji, ki jih
postavlja bela knjiga na področju prometa po celinskih plovnih poteh, so poleg povečanja
mobilnosti, konkurenčnosti, optimizacije ter širitve trga in odstranjevanja glavnih ovir na
ključnih področjih določeni tudi z zmanjšanjem odvisnosti Evrope od uvoza nafte in z
zmanjšanjem količin emisij CO2 za 60 % do leta 2050.
Zgoraj navedena zadnja sprejeta bela knjiga določa tudi strategijo za prihodnost. Cilj za
naslednje desetletje je ustvariti pravi enotni evropski prometni prostor, tako da se
odstranijo preostale ovire med načini prevoza in nacionalnimi sistemi, olajša postopek
integracije ter pojav večnacionalnih in multimodalnih operaterjev. Enotni evropski
prometni prostor bi moral olajšati gibanje državljanov, tovora, zmanjšati stroške in
okrepiti trajnost evropskega prometa. Za pomorski promet bo »modri pas« v morjih okrog
Evrope poenostavil formalnosti za ladje, ki potujejo med pristanišči EU, treba pa je
vzpostaviti tudi ustrezen okvir, ki bo upošteval evropske naloge za celinske plovne poti.
Poleg tega je treba izboljšati tržni dostop do pristanišč.
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Knjiga vsebuje tudi seznam predvidenih pobud. Pobuda, ki se nanaša na notranjo plovbo,
določa, da je treba vzpostaviti primeren okvir za optimizacijo notranjega trga celinskih
plovnih poti in odstranitev ovir, ki onemogočajo hitrejše uveljavljanje tega načina
prevoza; oceniti in določiti naloge ter mehanizme, potrebne v ta namen, pri čemer je
treba upoštevati tudi širši evropski okvir. Za varnejši ladijski promet je treba oceniti
izvedljivost uvedbe registra EU in zastave EU za prevoz po morju in celinskih plovnih
poteh; znak EU bi bil oznaka kakovosti za ladje, ki izpolnjujejo kakovostne standarde SL 23
SL na področju varnosti, zaščite in okolja ter jih upravljajo visoko usposobljeni
strokovnjaki. Ena izmed pobud je tudi podpiranje multimodalnega prevoza in prevoza z
enim vagonom, spodbujanje vključitve celinskih plovnih poti v prometni sistem in okolju
prijaznih inovacij pri prevozu tovora; podpiranje uveljavitve novih vozil in ladij ter
dodatno opremljanje. Kar se tiče pametnega določanja cen in pametnega obdavčevanja,
je predvidena faza II (od leta 2016 do 2020), ki je nadgradnja faze I ter prehod na celotno
in obvezno internalizacijo zunanjih stroškov (vključno s hrupom, lokalnim
onesnaževanjem in zastoji poleg obveznega povračila stroškov obrabe) za cestni in
železniški promet. Predvidena je tudi internalizacija stroškov lokalnega onesnaženja in
hrupa za pristanišča ter letališča in onesnaženje zraka na morju ter preučitev obvezne
uporabe pristojbin za internalizacijo stroškov na vseh celinskih plovnih poteh na ozemlju
EU. V to je vključena tudi priprava tržnih ukrepov za nadaljnje zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov.
V tej beli knjigi komisija napoveduje opredelitev omrežij multimodalnega transporta s
smernicami omrežja TEN-T in zagotavljanje financiranja z usklajeno uporabo denarja
preko kohezijskih in strukturnih skladov.
V kontekstu tako potniškega kot tovornega prometa je izpostavljeno povezovanje letališč,
železnice in celinskih plovnih poti, če je to le mogoče. Pomembno področje urejanja
plovbe po celinskih vodah predstavljajo predlogi optimizacije notranjega trga in
odstranitev ovir, pri čemer je treba ob upoštevanju širših evropskih okvirov na podlagi
ocene stanja določiti naloge in mehanizme, s katerimi bo omogočeno hitrejše
uveljavljanje prevozov po celinskih vodah.
Med pomembne vseevropske politične instrumente na področju celinskih vodnih poti, ki
so pripravljeni pod okriljem Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih
(UNECE), sodi tudi leta 2011 izdana Bela knjiga o učinkovitem in trajnostnem transportu
po celinskih plovnih poteh v Evropi (ECE/TRANS/SC. 3/189, New York, Geneva, 2011). Bela
knjiga predstavlja pomemben dokument, ki se nanaša na splošno urejanje področja in
varnost plovbe po celinskih vodah. Dokument predstavlja pomembnost in zmogljivosti
transporta po celinskih plovnih poteh na območju ECE. Nadalje so navedene ugotovitve o
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obstoječem stanju in trenutni stopnji razvitosti evropskih celinskih plovnih poti ter
obstoječih ureditvenih in institucionalnih okvirih. Ker je v večini držav Evropske unije
obravnavano področje kljub večletnemu propagiranju premalo uporabljeno, so v ospredje
postavljena predvsem politična priporočila za mednarodno sodelovanje pri razvoju tega
učinkovitega in trajnostnega načina prevoza.
Leta 2012 je bila pripravljena druga dopolnjena in prenovljena izdaja modre knjige z
naslovom Popis osnovnih standardov in parametrov na E-omrežju plovnih poti
(ECE/TRANS/SC. 3/144/Rev. 2, druga dopolnjena izdaja, New York in Geneva, 2012).
Modra knjiga kot osnovni instrument za spremljanje napredka pri izvajanju sporazuma
AGN (ECE/TRANS/120/Rev. 4, Evropski sporazum o glavnih celinskih plovnih poteh
mednarodnega pomena, Geneva, 1996) vsebuje popis obstoječih in načrtovanih
standardov in parametrov E-plovnih poti in pristanišč ter druge podatke, pomembne za
načrtovanje plovbe, ki so jih do 15. decembra 2011 države podpisnice sporazuma
posredovale sekretariatu oziroma sektorju za promet pri ECE.

2.2.2 Akcijski program NAIADES
Evropska komisija je januarja 2006 predstavila večletni celostni evropski akcijski program
za prevoz po celinskih plovnih poteh, imenovan NAIADES, s katerim je želela pospešiti
promet po celinskih plovnih poteh v Evropi s pomočjo ukrepov na petih soodvisnih
področjih. Program je ime NAIADES dobil po sladkovodni nimfi iz grške mitologije 
Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe. S prometom po
celinskih plovnih poteh lahko bistveno izboljšamo evropski prometni sistem, ki se sooča s
preobremenjenostjo in zamudami ter škoduje okolju. Prenos tovora na vodo nam bo
pomagal pri soočanju z vedno večjimi tovornimi tokovi. Poleg tega ima promet po
celinskih plovnih poteh veliko možnosti, da se poveže z logističnimi verigami »od vrat do
vrat«.
Akcijski načrt NAIADES prispeva k evropski strategiji za rast in zaposlovanje. Z voznim
parkom, ki šteje 11.000 vozil, in zmogljivostjo, ki ustreza 10.000 vlakom ali 440.000
tovornjakom, lahko celinske plovne poti povečajo učinkovitost in zanesljivost prometa v
Evropi ter ga napravijo okolju prijaznejšega.
Akcijski program se osredotoča na pet strateških področij:
 vzpostavljanje ugodnih pogojev za storitve in pridobivanje novih trgov,
 spodbujanje posodabljanja voznega parka in inovacij,
 pridobivanje nove delovne sile in povečevanje naložb v človeški kapital,
 spodbujanje prometa po celinskih plovnih poteh kot uspešnega poslovnega
partnerja z mrežo spodbujanja in
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 zagotavljanje enakovredne infrastrukture po celinskih plovnih poteh.
Trgi: treba je razviti priložnosti, zlasti v nišah, kot so prevoz odpadkov, nevarnega blaga,
izjemno velikega tovora in rečno-pomorskega ladijskega prometa.
Flota: stalne investicije v modernizacijo in inovacije so nujne za izboljšanje oblike plovil,
zmanjšanje porabe goriva in izboljšanje varnostne tehnologije.
Zaposlovanje in strokovno znanje: boljši delovni in socialni pogoji, povezani z ustreznimi
ustanovami za izobraževanje in usposabljanje, bi morali spodbuditi ljudi k delu v tem
sektorju.
Podoba: zastarelo podobo rečne plovbe je treba izboljšati in posodobiti tako, da bo
natančno odražala dosežen tehnološki razvoj.
Infrastruktura: evropski razvojni načrt bi lahko odpravil številna ozka grla, ki obstajajo, na
primer nizke mostove in ozke zapornice. Hkrati bi bila potrebna posodobitev celotne
organizacijske strukture, da bi odpravili upravne omejitve.
Grafikon 3: Celinske plovne poti
Dolžina v uporabi na [1000 km]

Vir: Evropska komisija (2019)

Časovni okvir za izvajanje načrta je obdobje 20062013. Program je namenjen vsem
odgovornim ravnem v prometu po celinskih plovnih poteh, industriji, državam članicam in
Evropski uniji.
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Evropska komisija je 10. septembra 2013 sprejela nov ukrep za preusmeritev večjih količin
tovora na evropske reke in kanale, in sicer drugi akcijski program NAIADES II z naslovom
»Razvoj kakovosti prevozov po celinskih plovnih poteh« za obdobje 2014–2020. Cilj
programa NAIADES II je ustvariti pogoje, ki bodo omogočili, da bo prevoz po celinskih
plovnih poteh postal kakovosten način prevoza: dobro urejen, učinkovit, varen, vključen v
intermodalno verigo, s kakovostnimi delovnimi mesti, ki jih zasedajo usposobljeni delavci,
in v skladu z visokimi okoljskimi standardi.
Barže so rečne tovorne ladje, ki sodijo med okolju najbolj prijazne in energijsko učinkovite
oblike prevoza. Na leto prepeljejo 500 milijonov ton tovora, kar pa predstavlja le približno
6 % vsega evropskega tovora. Namen novih predlogov je izkoristiti neizkoriščen potencial
37.000 kilometrov celinskih plovnih poti v Evropi. Po njih bo tovor potoval bolj nemoteno,
sektor bo postal še bolj okolju prijazen, hkrati pa bo večje izkoriščanje rečnih plovnih poti
spodbudilo inovacije in izboljšalo zaposlitvene možnosti. Eden od ključnih ukrepov
predloga je odpravljanje ozkih grl na celinskih plovnih poteh. Neprimerno dimenzionirane
zapore, mostovi ali plovne poti ter manjkajoče povezave med rečnimi sistemi
preprečujejo, da bi sektor v celoti izkoristil svoj razvojni potencial. Evropska komisija zato
predlaga posodobitev zapor, mostov in plovnih kanalov. Nov instrument za povezovanje
Evrope in smernice za vseevropsko prometno omrežje kot prednostno nalogo
opredeljujejo nove možnosti financiranja celinskih plovnih poti. Poleg tega so celinske
plovne poti pomemben del šestih od devetih koridorjev v osrednjem omrežju
vseevropskega prometnega omrežja.
»Po splošnem upadanju gospodarstva EU od leta 2008 so presežne zmogljivosti nekaterih
tržnih segmentov, razdrobljenost akterjev na trgu in starajoče se ladjevje privedli do
slabših gospodarskih in trajnostnih obetov za prevoz po celinskih plovnih poteh. Akcijski
program NAIADES II se na to odziva s prizadevanji za stabilen dolgoročen okvir za naložbe
in inovacije na področju prevoza po celinskih plovnih poteh ter z ukrepi s kratkoročnimi in
srednjeročnimi učinki, na primer pregledom dragih tehničnih zahtev prevoza« (Evropska
komisija, 2013).
Ukrepi drugega akcijskega programa temeljijo na doseganju kakovosti z ukrepanjem na
najpomembnejših področjih:
 kakovostna infrastruktura,
 kakovost prek inovacij,
 nemoteno delovanje trga,
 okoljska kakovost z nizkimi emisijami,
 usposobljena delovna sila in kakovostna delovna mesta,
 vključevanje celinskih poti v multimodalne logistične verige.
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NAIADES II pospešuje prizadevanja sektorja prevoza po celinskih plovnih poteh z
usmeritvijo na področja z najvišjo dodano vrednostjo, in sicer za krepitev prispevka
plovbe po celinskih plovnih poteh k prometni politiki EU. Z jasnim razlikovanjem
odgovornosti na ravni EU in na mednarodni ravni ter na državni oz. regionalni in sektorski
ravni je mogoče izboljšati skupno upravljanje.
Evropska komisija je ugotovila, da je nezadostna infrastruktura (tj. ozka grla in manjkajoče
povezave) glavna ovira za plovbo po celinskih plovnih poteh. Najpogostejše vrste ozkih grl
na rekah in manjkajočih povezav so:
 Mostovi: vertikalna svetla višina pod mostom in širina prehodov med stebri
določata velikost plovil za plovbo po celinskih plovnih poteh in število nadstropij
kontejnerjev, ki jih lahko prevažajo. Vertikalna svetla višina pod mostom se
zmanjša, kadar so vodostaji visoki, in poveča, kadar so nizki.
 Plovna pot: od širine in oblike plovne poti sta odvisna hitrost plovbe in to, ali se
lahko plovila, ki plujejo proti toku, srečajo s tistimi, ki plujejo s tokom. Od globine
vode na plovni poti je odvisno, koliko ton blaga lahko prevaža plovilo za plovbo po
celinskih plovnih poteh. Ugrez natovorjenega plovila odločilno vpliva na
stroškovno uspešnost prevoza po celinskih plovnih poteh.
 Splavnice: zmogljivost splavnic lahko podaljša čas prevoza zaradi čakalnih dob, do
katerih pride zaradi omejitev v zvezi z velikostjo plovila ali konvojev, ki gredo lahko
skozi komoro/-e. Enokomorne splavnice lahko ustavijo plovbo po celotni reki, če je
samo ena zaprta zaradi vzdrževanja.
 Manjkajoče povezave: gre za dele prihodnjega omrežja celinskih plovnih poti
mednarodnega pomena, ki še ne obstajajo. Primer manjkajoče povezave je
povezava Sena–Šelda med Francijo in Belgijo.

2.2.3 Projekt PLATINA
Projekt PLATINA (Platform for the Implementation of NAIADES), v celoti financiran iz
evropskega okvirnega programa 7 (FP7), se je začel 1. 6. 2008. Združeval je 23 partnerjev
iz devetih različnih držav. Upravni odbor projekta PLATINA so sestavljali predstavniki
Evropske komisije, zainteresiranih držav in relevantnih mednarodnih organizacij, med
katerimi so bile tudi komisije za plovbo po Donavi, Renu in reki Mozel ter Savska komisija.
Glavni cilj platforme PLATINA v obdobju od leta 2008 do 2012 je bil Evropski komisiji,
državam članicam in tretjim državam zagotavljati tehnično, organizacijsko in finančno
podporo pri izvajanju akcijskega programa Evropske komisije za promocijo prometa po
celinskih vodah v Evropi (NAIADES). PLATINA je združevala vse ustrezne akterje v sektorju
celinskih plovnih poti v večdisciplinarni mreži znanja. Večina članov konzorcija je imela
aktivno vlogo v prometni politiki svojih držav, kar je prispevek projekta k spodbujanju
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prevoza po celinskih plovnih poteh v Evropi še povečalo. PLATINA je skupaj z Evropsko
komisijo opredelila potrebne ukrepe politike, združila zainteresirane strani (delovne
skupine, strokovna srečanja) ter razvila potrebna znanja in orodja. Ključni strokovnjaki in
zainteresirane strani so pripravili tehnične predloge za politične ukrepe na petih področjih
delovanja NAIADES-a.
Evropska dodana vrednost PLATINE je ustvarjanje sinergij na evropski ravni z mreženjem
in izmenjavo znanja. PLATINA je z večdisciplinarno sestavo svojega delovnega programa in
konzorcija prilagodljiva platforma, ki se lahko odzove na nastajajoče potrebe politike na
področju prometa po celinskih plovnih poteh.
Leta 2010 so bili v okviru platforme PLATINA količinsko opredeljeni približni stroški
odprave številnih ugotovljenih ozkih grl na celinskih plovnih poteh v Evropi. Stroški za
odpravo ozkih grl in vzpostavitev manjkajočih povezav v državah na relevantnih koridorjih
za prevoz po celinskih plovnih poteh (Belgija, Bolgarija, Češka, Nemčija, Francija,
Madžarska, Nizozemska, Avstrija in Romunija) so bili ocenjeni na več kot 16 milijard evrov.
Projekt PLATINA 2 (2013–2016) predstavlja evropsko koordinirano akcijo, katere cilj je
podpora implementaciji političnega paketa iniciative evropske komisije NAIADES 2 pod
naslovom »V smeri kvalitetnega transporta po celinskih vodah«. Projekt temelji na
rezultatih projekta PLATINA (2008–2012).
V konzorciju je pri uresničevanju projekta PLATINA 2 sodelovalo 12 partnerjev iz sedmih
različnih držav. Projekt je bil financiran v sklopu sedmega okvirnega programa za raziskave
in tehnološki razvoj (DG MOVE) Evropske komisije in temelji na tesnem sodelovanju z
upravnimi zainteresiranimi stranmi na vseh ravneh, rečnimi komisijami, podružničnimi
organizacijami ter (potencialnimi) končnimi uporabniki, špediterji, upravljavci flote in
terminalov, prevozniki in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, pobudami in
projekti.

2.2.4 EDINNA
EDINNA (Education in Inland Navigation – izobraževanje o celinski plovbi) je izobraževalna
mreža šol in zavodov za usposabljanje za plovbo po celinskih plovnih poteh. Med
konferenco okrogle mize Centralne komisije za plovbo po Renu (CCNR – Central
Commission for Navigation on the Rhine) v Strasbourgu so direktorji junija 2008 podpisali
memorandum o soglasju (MoU), s katerim naj bi formalizirali mrežo EDINNA. Uradno je
bila ustanovljena februarja 2009 kot združenje po nizozemskem zakonu in je registrirana
pri gospodarski zbornici v Rotterdamu. Članice tega združenja prihajajo iz naslednjih
držav: Avstrije, Francije, Nemčije, Nizozemske, Slovenije, Belgije, Slovaške, Hrvaške,
24

Poljske, Rusije, Ukrajine, Češke, Romunije, Italije, Srbije, Indije, Demokratične republike
Kongo in Bolgarije.
Republiko Slovenijo v združenju predstavlja Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo
in promet iz Portoroža.
Poleg organizacijskih zadev je velik poudarek namenjen usklajevanju evropskega
izobraževanja in usposabljanja za plovbo po celinskih plovnih poteh, in to ne le glede
učnih rezultatov, ampak tudi z uporabo opreme za usposabljanje in simulatorji.
Izobraževalna mreža se osredotoča na programe izmenjave, pa tudi na uporabo
komunikacije in jezika za promet po celinskih plovnih poteh.

2.2.5 Poglavitne direktive in uredbe
Na področju Evropske unije predstavljajo pravne okvire, pomembne za prevoze po
celinskih plovnih poteh, številne direktive, uredbe, sklepi in drugi predpisi, med katerimi
so najpomembnejši:
Direktiva 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o
tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, in
razveljavitvi Direktive Sveta 82/714/EGS (ne velja od 6. 10. 2018).
Ta direktiva je bila večkrat spremenjena, prilagojena ali dopolnjena, in sicer z:
 Direktivo 2006/137/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006
o spremembi Direktive 2006/87/ES o tehničnih zahtevah za plovila, namenjena za
plovbo po celinskih plovnih poteh (ne velja od 6. 10. 2018);
 Direktivo Sveta 2008/59/ES z dne 12. junija 2008 o prilagoditvi Direktive
2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila,
namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, zaradi pristopa Republike
Bolgarije in Romunije (ne velja od 6. 10. 2018);
 Direktivo Komisije 2008/87/ES z dne 22. septembra 2008 o spremembi Direktive
2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila,
namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (sedaj ne velja več);
 Direktivo Komisije 2008/126/ES z dne 19. decembra 2008 o spremembi Direktive
2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, ki
plujejo po celinskih plovnih poteh (sedaj ne velja več);
 Direktivo Komisije 2009/46/ES z dne 24. aprila 2009 o spremembi Direktive
2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, ki
plujejo po celinskih plovnih poteh (ne velja od 6. 10. 2018);
 Direktivo Komisije 2009/56/ES z dne 12. junija 2009 o spremembi Direktive
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2008/126/ES o spremembi Direktive 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta
o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh,
glede datuma prenosa Direktive;
 Direktivo 2009/100/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009
o vzajemnem priznavanju dovoljenj za plovbo za plovila, ki plujejo po celinskih
plovnih poteh;
 Direktivo Komisije 2012/48/EU z dne 10. decembra 2012 o spremembi prilog k
Direktivi 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za
plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (ne velja več);
 Direktivo Komisije 2012/49/EU z dne 10. decembra 2012 o spremembi Priloge II k
Direktivi 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za
plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (ne velja več);
 Direktivo Komisije 2013/49/EU z dne 11. oktobra 2013 o spremembi Priloge II k
Direktivi 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za
plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh.
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES z dne 7. septembra 2005 o
usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti (UL
L 255, 30. 9. 2005) je v izvedbenem smislu nadgrajena z uredbami in izvedbenimi
uredbami, ki omogočajo njeno pravilno izvajanje, in sicer z:
 Uredbo Komisije (ES) št. 414/2007 z dne 13. marca 2007 o tehničnih smernicah za
načrtovanje, izvajanje in operativno uporabo rečnih informacijskih storitev (RIS) iz
člena 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES o usklajenih rečnih
informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti;
 Uredbo Komisije (ES) št. 415/2007 z dne 13. marca 2007 o tehničnih specifikacijah
za sisteme za sledenje in določanje položaja plovil iz člena 5 Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS)
na celinskih plovnih poteh v Skupnosti;
 Uredbo Komisije (ES) št. 416/2007 z dne 22. marca 2007 o tehničnih specifikacijah
za obvestila kapitanom iz člena 5 Direktive 2005/44/ES Evropskega parlamenta in
Sveta o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v
Skupnosti;
 Uredbo Komisije (EU) št. 164/2010 z dne 25. januarja 2010 o tehničnih
specifikacijah za elektronsko javljanje ladij v celinski plovbi iz člena 5 Direktive
2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajenih rečnih informacijskih
storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti;
 Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 689/2012 z dne 27. julija 2012 o spremembi
Uredbe (ES) št. 415/2007 o tehničnih specifikacijah za sisteme za sledenje in
določanje položaja plovil iz člena 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
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2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih
poteh v Skupnosti;
 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 909/2013 z dne 10. septembra 2013 o
tehničnih specifikacijah za elektronski prikaz navigacijskih kart in informacijski
sistem za celinsko plovbo (celinski ECDIS) v skladu z Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta 2005/44/ES;
 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1973 z dne 7. decembra 2018 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) št. 909/2013 o tehničnih specifikacijah za elektronski prikaz
navigacijskih kart in informacijski sistem za celinsko plovbo (celinski ECDIS) v
skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES.
Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o
notranjem prevozu nevarnega blaga je bila v nacionalni pravni red prenesena z Zakonoma
o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB, Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15), ki sta bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 41/09 in 97/10. Direktivo dopolnjujeta še:
− Uredba (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra
2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh in o razveljavitvi
Direktive Sveta 80/1119/EGS (ne velja od 4. 8. 2018) in
− Uredba Komisije (ES) št. 425/2007 z dne 19. aprila 2007 o izvajanju Uredbe (ES) št.
1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih
plovnih poteh.
Direktiva 2009/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o
spremembah Direktive 98/70/ES glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva
in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva,
ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive
93/12/EGS je bila v nacionalni pravni red prenesena z:
− Uredbo o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 74/11,
64/14 in 36/18);
− Uredbo o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v
življenjskem ciklu goriv v prometu (Uradni list RS, št. 38/12 in 19/17) in
− Pravilnikom o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva (Uradni list RS, št. 38/12
in 24/17).
V Evropi je osnovni predpis, ki ureja pravila plovbe, predpisuje oznake ladij in plovnih poti
ter zagotavlja ustrezno raven varnosti, t. i. Evropski kodeks za plovbo po celinskih plovnih
poteh (ang. European Code for Inland Waterways – CEVNI), ki ga je 15. novembra 1985
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sprejela Ekonomska komisija združenih narodov za Evropo (United Nations Economic
Commission for Europe – UNECE) kot Resolucijo št. 24 UNECE.
Kodeks vsebuje osnovna pravila, ki veljajo za promet po celinskih plovnih poteh v regiji
UNECE, kot so označevanje plovnih poti, vizualni signali na plovilih, zvočni signali in
radiotelefonija, znaki in oznake na vodnih poteh, pravila priveza, signalizacija in zahteve
za poročanje ter preprečevanje onesnaževanja vode in odstranjevanje odpadkov. Ta
usklajena pravila predstavljajo pravno in tehnično podlago za nacionalne kodekse
celinskih plovnih poti v državah članicah UNECE. Za redno posodabljanje kodeksa je bila
ustanovljena delovna skupina strokovnjakov iz držav članic UNECE. Zadnja posodobitev,
prenovljena peta izdaja kodeksa CEVNI, je bila sprejeta leta 2017.

2.3 NORMATIVNA ŠTUDIJA KLJUČNIH PREDPISOV O PLOVBI PO CELINSKIH
VODAH V RS
Normativna podlaga za sodelovanje med državo in občinami v procesu priprave predpisov
– kot enega od temeljnih razmerij med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi –
je zapisana v šestem odstavku 4. člena Zakona o ratifikaciji Evropske listine lokalne
samouprave (MELLS, Uradni list RS, št. 57/96). Lokalne oblasti je treba, kolikor je to
mogoče, pravočasno in na primeren način vprašati za mnenje pri načrtovanju in odločanju
o vseh stvareh, ki jih neposredno zadevajo. Na spletnem podportalu eDemokracija je
omogočeno spremljanje procesa nastajanja predpisov. Pristojno ministrstvo ali vladna
služba objavita novo zadevo z naslovom predpisa, ki se spreminja ali na novo pripravlja. S
spletno objavo osnutka predpisa se prične obdobje 30–60 dni posvetovanja z javnostmi, v
katerem je mogoče posredovati predloge, mnenja ter morebitne pripombe. V postopku
medresorskega usklajevanja mora posamezno ministrstvo besedilo uskladiti tudi z
drugimi ministrstvi in Službo Vlade RS za zakonodajo. Zadnji korak je predlog predpisa, ki
je posredovan v vladno obravnavo oziroma v Državni zbor RS. Vsi sprejeti predpisi so
objavljeni v Uradnem listu RS ter Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije.
V slovenski zakonodaji je promet po notranjih plovnih poteh reguliran z različnimi
predpisi, ki se izdajajo na državni in lokalni ravni. V nadaljevanju bomo analizirali
najpomembnejše strateške dokumente, zakone in ostale predpise, ki jih je izdala
Republika Slovenija.
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2.3.1 Državni predpisi in strateški dokumenti
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (RePPRS)
Nacionalna prometna politika temelji na Resoluciji o prometni politiki Republike Slovenije
z naslovom »Intermodalnost: čas za sinergijo« (RePPRS, Uradni list RS, št. 58/06), ki v
izhodiščih, vizijah, ciljih in ukrepih določa temeljne usmeritve na področju prometa v
Republiki Sloveniji. Opredeljuje, da bo za izvedbo tega dokumenta vlada pripravila
izvedbene dokumente, v katerih bo določila merljive in konkretne cilje ter aktivnosti za
njihovo doseganje, pristojnosti in odgovornosti, izvajalce aktivnosti in finančno-časovno
perspektivo. Lizbonska strategija je kot osrednji cilj razvoja Evropske unije do leta 2010
postavila povečanje konkurenčnosti gospodarstva ter razvoj znanosti in tehnologije, kar
povzemajo tudi strateški dokumenti gospodarskega razvoja, ki cilje ovrednotijo tudi z
vidika blaginje prebivalstva Slovenije.
»Splošni cilji prometne politike na nacionalni ravni so:
 internalizacija zunanjih stroškov, ki jih povzroča promet,
 doseganje družbenega optimuma v delu, ki se nanaša na prometni sektor,
 povečanje prometne varnosti in varovanja,
 učinkovita poraba energije in čisto okolje,
 povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega
prometa,
 prenos blaga v tranzitu na železnico,
 usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema,
 vzpostavljanje arhitekture inteligentnih transportnih sistemov z uveljavljanjem
regionalnih, nacionalnih in evropskih specifičnosti, usmeritev ter interesov,
 ozaveščanje in informiranje prebivalstva o trajnostni mobilnosti,
 zagotovitev potrebne prometne infrastrukture tako za kopenski kot tudi pomorski
in zračni transport, ki bo sledil načelom trajnostnega in skladnega regionalnega
razvoja,
 zagotovitev zanesljivega, varnega, cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega
transporta v tovornem in potniškem prometu,
 optimalno izkoriščanje razpoložljivih virov,
 vzpostavitev delovanja učinkov tržnega gospodarstva,
 deregulacija posameznih podsistemov prometa in prodaja državnih lastniških
deležev, skladno z obstoječo zakonodajo, kjer ni ogrožen javni interes, zasebni
ponudniki pa z načelom tržnega gospodarstva lahko zagotovijo konkurenčnejšo in
kakovostnejšo storitev, pri čemer se stopnja varnosti ne sme znižati,
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 natančno usmerjanje fiskalnih ukrepov za zagotavljanje tistih storitev, ki jih z
načeli tržnega gospodarjenja ni mogoče zagotoviti samih po sebi« (RePPRS).
Pomemben segment v razvoju turistične dejavnosti, povezane s sistemom potniškega
prometa, predstavljajo tudi tri slovenske marine. V obdobju od leta 1995 do leta 2000 se
je v pomorskem javnem potniškem prometu letno prepeljalo nekaj manj kot 40.000
potnikov. Promet po celinskih plovnih poteh (jezerih in rekah) se odvija na osnovi
turistične ponudbe in povpraševanja. Eden od ciljev je tudi vzpostavitev pomorskega
potniškega prometa v širši regiji, ki bo potekal na komercialni podlagi, in rešitev problema
kabotaže s Hrvaško.
Kljub vsem navedenim ciljem v Resoluciji o prometni politiki Republike Slovenije se stanje
na področju plovbe po celinskih vodah ni izboljšalo. Prav tako resolucija v poglavju o
varnosti prometa ne omenja varnosti na celinskih vodah.
Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije (ReNPRP)
Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije (ReNPRP,
Uradni list RS, št. 87/10) je strateški dokument, ki ob upoštevanju nacionalne zakonodaje,
zakonodaje Evropske unije in njenih smernic ter politike na področju pomorstva
zagotavlja pogoje za trajnostni in celostni razvoj pomorstva, s posebnim poudarkom na
zagotavljanju varnosti pomorskega prometa.
Program predstavlja vizijo in soustvarja razmere za razvoj pomorstva in s tem
učinkovitejšo uporabo prednosti, kot so izhod na Jadransko morje, sodobno tovorno in
potniško pristanišče, v pomorske dejavnosti usmerjeno gospodarstvo ter šolstvo. Z
nacionalnim programom se želi ohraniti in izboljšati varnost plovbe, kakovost življenja,
varovanje okolja, pristaniška infrastruktura, vpliv na gospodarstvo in turizem na
občutljivem območju severnega Jadrana ter zagotoviti boljše možnosti za razvoj Slovenije
v moderno pomorsko državo.
Nacionalni program posebej poudarja varovanje morskega okolja in zagotavljanje varnosti
pomorskega prometa. Predvideni so ukrepi, ki preventivno zagotavljajo varnost plovbe in
zaščito morja pred večjimi onesnaženji, saj omogočajo izboljšanje odziva pristojnih
organov v primeru nesreč ali nevarnih situacij na morju. Z načrtovanim povečanjem
kapacitet pristaniške infrastrukture (gradnjo tretjega pomola) pozitivno vpliva na
gospodarstvo in prispeva k povečanju pretovora v koprskem pristanišču.
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Na gospodarstvo pomembno vplivajo tudi razvojne vizije glede vpisa ladij v slovenski
ladijski register in davčne razbremenitve ladjarjev. S povečanjem investicij v pomorstvo se
bo povečal obseg blagovnih tokov in storitev v pomorstvu in povezanih panogah, kar bo
posredno ugodno vplivalo na razvoj celotnega slovenskega gospodarstva.
Program pozitivno vpliva na socialni položaj posameznikov, ki se neposredno ukvarjajo s
pomorstvom, posredno pa tudi na druge, s pomorstvom širše povezane družbene
skupine. Za socialno področje ugodne posledice imajo predvsem ukrepi v poglavju o
izobraževanju za povečanje zanimanja za pomorske poklice med mladimi in povečanje
števila slovenskih pomorščakov, zaposlenih na ladjah, ter načrtovano povečanje števila
delovnih mest v ladjarstvu in pristaniški dejavnosti.
Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030
Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (v nadaljevanju: Strategija), ki
jo je sprejela Vlada RS leta 2015, opredeljuje vizijo prometne politike, ki je tako del
skupne vizije države in hkrati potreben pogoj za njeno delovanje. Opredeljena je
kot zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Ta
opredelitev izhaja iz osnovne dejavnosti prometa in prevoza, ki pomenita premeščanje
oziroma premikanje ljudi, blaga in informacij v prostoru in času. Beseda »zagotavljanje«
pomeni, da bo država z ukrepi prometne politike poskrbela za trajnostno mobilnost
prebivalstva in trajnostno oskrbo gospodarstva. Beseda »trajnosten« se nanaša na
učinkovito delovanje prometnega sistema, ki deluje v presečišču okoljskega, socialnega in
ekonomskega vidika.
Cilji za doseganje vizije so izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, oskrbe gospodarstva,
prometne varnosti in varovanja, zmanjšanje porabe energije, stroškov uporabnikov in
upravljavcev ter okoljskih obremenitev.
Strategija opredeljuje prihodnje prometne ukrepe, ki se ne tičejo le infrastrukture, temveč
tudi organiziranosti, vodenja prometa, prometne varnosti in voznega parka; gre za 29
ukrepov za železnice, 37 ukrepov za ceste, 22 ukrepov za javni potniški promet oziroma
trajnostno mobilnost, 14 ukrepov za vodni promet (morje in celinske plovne poti) in 6
ukrepov za letalstvo.
Strategija je v skladu z naravo dokumenta napisana deklarativno, zato je Vlada RS
Ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo dokumenta za izvedbo Strategije.
Ministrstvo je v ta namen pripravilo nacionalni program, ki določa podrobnejše aktivnosti,
način izvajanja, potrebna finančna sredstva, roke in nosilce za izvedbo ukrepov iz
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Strategije. Glavni cilj nacionalnega programa je zagotoviti stabilno financiranje področja
prometa brez občutnejših letnih nihanj in s tem omogočiti nemoteno realizacijo ključnih
projektov nacionalnega pomena.
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do
leta 2030 (ReNPRP30)
Nacionalni program, sprejet leta 2016 (Uradni list RS, št. 75/16), predstavlja izvedbeni
dokument, ki določa posamezne ukrepe, podrobnejše aktivnosti, način izvajanja,
potrebna finančna sredstva, roke in nosilce za izvedbo prometnih ukrepov iz Strategije. V
nacionalnem programu je navedena dinamika vlaganj po posameznih področjih prometa,
in sicer za cestni promet, železniški promet, trajnostno mobilnost, vodni promet in zračni
promet.
Operativni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje od leta 2018
do 2023
Ministrstvo, pristojno za promet, je zadolženo za pripravo šestletnih načrtov vlaganj v
promet in prometno infrastrukturo, ki jih nato vsako leto posreduje v potrditev Vladi RS.
Šestletni načrt morajo upravljavci redno spremljati in ga vsako leto novelirati ter ga
predložiti ministrstvu, pristojnemu za promet, ta pa ponovno v potrditev Vladi RS. Gre za
t. i. drsne načrte, s pomočjo katerih bi nosilcem investicij olajšali njihovo izvajanje in temu
področju zagotovili stabilnost. Prvi tak dokument za obdobje 2018–2023 je Vlada RS
sprejela marca 2018.
Zakon o vodah (ZV-1)
Zakon o vodah je bil sprejet v letu 2002 in bil potem nekajkrat spremenjen. Tako je bil na
podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 70/08 in 57/12) razveljavljen
94. člen Zakona o vodah. Pozneje je bil Zakon o vodah še petkrat dopolnjen oziroma
spremenjen, in sicer v letih 2008, 2012, 2013, 2014 in 2015.
Pred uveljavitvijo ZV-1 leta 2002 so varstvo voda pred onesnaževanjem in varstvo vodnih
količin, varstvo pred poplavami, rabo in izkoriščanje voda ter druga vprašanja
gospodarjenja z vodami urejali Zakon o vodah (Ur. l. SRS, št. 38/86, in Ur. l. RS, št. 15/91)
in na njegovi podlagi izdani predpisi, pa tudi nekateri drugi zakonski predpisi, na primer
Zakon o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Ur. l. SRS, št. 7/76, 8/76 in
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29/86) ter Zakon o temeljih vodnega režima, pomembnega za dve ali več republik
oziroma avtonomnih pokrajin, in o meddržavnih vodah (Ur. l. SFRJ, št. 2/74 in 24/76).
Z uveljavitvijo ZVO v letu 1993 in Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93) je bil Zakon o vodah (Ur. l. SRS, št. 38/86, in Ur. l. RS, št. 15/91) v precejšnjem delu
razveljavljen. Uskladitev pravnega instrumentarija, ki ga je uvedel ZVO, s tedanjo
ureditvijo voda je terjala tudi obstoječa »dvojna« ureditev nekaterih vprašanj v ZVO in
tedaj veljavnem Zakonu o vodah, zaradi katere je prihajalo do težav pri izvajanju zakonov
v praksi. Eno takšnih vprašanj je bilo na primer vprašanje pravnih aktov, potrebnih za rabo
ali izkoriščanje voda.
ZV-1 ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in
priobalnimi zemljišči. Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega
varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi le-teh. Poleg tega ureja tudi javno dobro,
javne službe na področju voda, vodne objekte in naprave ter druga vprašanja, povezana z
vodami.
Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja
voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim
delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne
rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva
razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. Pri opredelitvi ciljev upravljanja z vodami
in z njimi povezanih programov oz. ukrepov se upoštevajo vplivi podnebnih sprememb.
ZV-1 v 10. členu obravnava delitev celinskih voda, in sicer na tekoče in stoječe vode:
»Tekoče vode so naravni vodotoki, kot so hudourniki, potoki in reke, ne glede na to, ali
imajo stalen ali občasen pretok. Tekoče vode so tudi vodotoki, ki so nastali zaradi
prestavitve naravnega vodotoka, njegove zajezitve ali ureditve. Stoječe vode so naravna
jezera, vključno s presihajočimi, ribniki, mlake, močvirja in drugi naravni vodni zbiralniki,
ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok tekočih ali podzemnih voda. Stoječe vode so
tudi vodni zbiralniki, ki so nastali z zajezitvijo tekočih voda, njihovo ureditvijo ali zaradi
drugega posega v prostor.«
Za urejanje in zagotavljanje varnosti plovbe je pomemben tudi 21. člen, ki določa pravni
režim naravnega in grajenega vodnega javnega dobra, in sicer glede uporabe javnega
dobra, posebne rabe, pristojnosti vlade pri omejevanju in prepovedih splošne rabe,
možnosti lokalnih skupnosti glede načina in pogojev splošne rabe zamrznjenih površin
površinskih voda in dolžnosti imetnika vodne pravice.
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Za plovbo po celinskih vodah so pomembne zlasti določbe 37. člena, ki govori o posegih
na vodno in priobalno zemljišče. V točkah 1, 2 in 5 dovoljuje gradnjo objektov javne
infrastrukture, grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih ter gradnjo objektov, ki
so med drugim potrebni za zagotovitev varnosti plovbe.
Med pomembnejšimi določbami ZV-1 je 66. člen, ki obravnava ravnanja pri plovbi, ki se
nanašajo na onesnaževanje voda. Prvi odstavek tega člena določa, da sta po celinskih
vodah prepovedana prevoz tovora in vožnja s plovili na motorni pogon, razen za potrebe
izvajanja javnih služb po tem zakonu, varstva voda, izvrševanja vodnih pravic, reševanja
ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe države. Ne glede na
to določbo lahko vlada s posebnim predpisom na podlagi drugega odstavka tega člena
določi posamezne celinske vode ali njihove dele, na katerih sta prevoz tovora in uporaba
plovil dovoljena. Pri tem je treba upoštevati omogočanje splošne rabe voda, njihovo
varstvo pred onesnaženjem ter ohranjanje naravnega ravnovesja v vodnih in obvodnih
ekosistemih.
Splošna raba po 105. členu ZV-1 obsega rabo vodnega ali morskega dobra za pitje,
kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva
uporabe posebnih naprav (npr. vodne črpalke) ali zgraditve objekta in naprave, za katero
je treba pridobiti dovoljenje.
Iz 107. člena ZV-1 izhaja, da lahko v okviru splošne rabe vsakdo rabi vodno ali morsko
dobro za plovbo pod pogoji, ki jih določajo ta ali drugi zakoni. Vlada pa lahko določi način
in pogoje za rabo vodnega ali morskega dobra za plovbo, pri čemer upošteva stanje voda,
varstvo vodnih in obvodnih ekosistemov, varstvo pred škodljivim delovanjem voda in
varstvo vodnih pravic. Plovbni režim na plovbnem območju ali plovni poti, določeni po
predpisih o plovbi, mora v skladu z ZV-1 vsebovati pogoje iz te uredbe.
V 125. členu je določeno, da je treba pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode
za pristanišče in vstopno-izstopno mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah.
Določbe 202. člena se nanašajo na prilagoditve, povezane z varstvom voda. Do sprejetja
Uredbe Vlade Republike Slovenije iz drugega odstavka 66. člena se za celinske vode, na
katerih sta dovoljena prevoz tovora in vožnja plovil na motorni pogon, štejejo tiste
celinske vode, kjer je takšna plovba potekala na dan uveljavitve ZV-1.
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A, Uradni list RS, št.
57/2008 z dne 10. 6. 2008) so se spremenile in dopolnile tudi določbe, ki se nanašajo na
celinske vode, in sicer se je v 7. člen dodala 44. točka, ki natančneje opredeljuje celinske
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vode, pri čemer se za vprašanja glede plovbe po njih ter upravljanje z vodnimi in
priobalnimi zemljišči šteje, da ne vključujejo podzemnih voda.
V 21. členu se je za osmim odstavkom dodal nov deveti odstavek, ki določa, da se za
ustanovitev stvarne služnosti na vodnih ali priobalnih zemljiščih v upravljanju ministrstva
ne uporabljajo predpisi o razpolaganju z državnim premoženjem.
Spremenile so se tudi kazenske določbe, ki se nahajajo v V. delu zakona, in sicer so se v
181. členu spremenili zneski glob iz tolarjev v evre, kar se med drugim nanaša tudi na 10.
in 23. točko 1. poglavja tega člena, ki določata, da se za prekršek kaznuje pravna oseba, če
po celinskih vodah prevaža tovor ali izvaja vožnjo s plovili na motorni pogon v nasprotju s
prvim odstavkom 66. člena ali kadar krši predpisani način in pogoje rabe vodnega ali
morskega dobra za plovbo v drugem odstavku 107. člena.
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1B, Uradni list RS, št.
57/2012 z dne 27. 7. 2012) se je spremenila 9. točka 1. odstavka 125. člena, ki določa, da
je treba vodno dovoljenje za neposredno rabo vode pridobiti za pristanišče in vstopnoizstopno mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah.
V Zakonu o dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1C, Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12.
2013) ni bilo dopolnitev določb, ki se neposredno nanašajo na plovbo po celinskih vodah.
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1D, Uradni list RS, št.
40/2014 z dne 3. 6. 2014) se je spremenil prvi odstavek 6. člena, in sicer z razlago, da sta
plačilo za vodno pravico in vodno povračilo okoljski dajatvi za rabo naravnih dobrin.
Dodan je tudi nov drugi odstavek, ki določa, da je za pobiranje plačila za vodno pravico in
vodno povračilo pristojen carinski organ, ki pri tem uporablja predpise, ki urejajo davčni
postopek.
Prav tako se je spremenila 1. točka prvega odstavka 37. člena o posegih na vodno in
priobalno zemljišče za gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in
komunalnih priključkov, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, če izpolnjujejo pogoje iz tretjega
odstavka tega člena. V 5. točki se je besedna zveza »vodne pravice« nadomestila z
besedno zvezo »posebne rabe vode«. Dodan je bil nov tretji odstavek, ki se nanaša na 1.
točko prvega odstavka tega člena ter določa zahteve in pogoje za izvedbo posegov, ki so z
gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno povezane ureditve, ter posegov, ki se
načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor.
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Nadzor nad določbami ZV-1 s spremembami in dopolnitvami določa IV. poglavje, ki v 174.
členu določa, da inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov izvajajo inšpektorji, pristojni za vode, na notranjem območju
vodovarstvenega območja neposredno ob zajetju pa zdravstveni inšpektorji. Nadzor, ki ga
izvajata rečna in morska nadzorna služba, pa je v ZV-1 določen v členih 177–180. V teh
členih so določeni njune naloge, pooblastila in pogoji za vodovarstvenega nadzornika.
Do zadnje spremembe ZV-1 je prišlo leta 2015, ko je bil izdan Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1E, Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015).
Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV)
Predpisi in pravila plovbe po celinskih vodah se razlikujejo od tistih na morju. Osrednji
predpis o plovbi po celinskih vodah je ZPCV, ki je bil sprejet leta 2002. Zakon »ureja
varnost plovbe po celinskih vodah in določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati plovbna
območja, plovila in plavajoče naprave ter osebe, ki upravljajo plovila, pristanišča in druga
mesta za dostop do vodnega območja, določa elemente plovbnega režima, ureja
vpisovanje plovil in plavajočih naprav, dviganje potopljenih stvari in ureja nadzor nad
varnostjo plovbe« (1. člen ZPCV). Plovba po celinskih vodah je plovba po rekah in jezerih,
ki izključuje reke do meje, do katere so plovne z morske strani. Plovbno območje je del
celinske vode, ki je dovolj globok in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila.
»Za posamezna vprašanja glede ugotavljanja sposobnosti ladje in čolna za plovbo,
izmeritve ladij, glede ladijskih listin in knjig, plavajočih naprav, ladijske posadke, državne
pripadnosti, identifikacije in vpisa plovil, stvarnih pravic in obligacijskih razmerij, plovbnih
nezgod ter izvršbe in zavarovanja na plovilih, ki jih ta zakon ne ureja, se smiselno
uporabljajo določbe pomorskega zakonika« (2. člen ZPCV).
Pogoji varnosti plovbe po celinskih vodah so predpisani z ZPCV in veljajo za vsa plovbna
območja celinskih voda, pristanišča ter vstopno-izstopna mesta. ZPCV določa, da plovbo
na posamezni celinski vodi na svojem območju, upoštevaje naravne danosti, uredi lokalna
skupnost s splošnim aktom o določitvi plovbnega režima zaradi varnosti plovbe ob
izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter
pospeševanja njihovega razvoja. Lokalna skupnost mora pri določitvi plovbnega režima
upoštevati določbe ZPCV in na njegovi podlagi izdane predpise, predpise o varstvu okolja,
ohranjanju narave in voda, sladkovodnega ribištva in urejanju prostora ter naravne
danosti in druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja. Plovbni
režim na posamezni celinski vodi, ki povezuje dve ali več lokalnih skupnosti, pa uredijo
lokalne skupnosti sporazumno. Če lokalna skupnost ne predpiše plovbnega režima za
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posamezno celinsko vodo ali sporazum med lokalnimi skupnostmi ni bil dosežen, je
dovoljena plovba, če to dopuščajo naravne danosti, ob upoštevanju pogojev varnosti,
določenih s tem zakonom, in ob pogojih splošne rabe voda skladno z zakonom, ki ureja
upravljanje voda. Plovbni režim na celinskih vodah, ki mejijo s sosednjimi državami, se
uredi z mednarodnimi sporazumi.
Plovba po celinskih vodah je dovoljena v času, ob vremenskih razmerah ter ob
upoštevanju drugih naravnih danosti, če je plovbno območje dovolj globoko in dovolj
široko, da dopušča varno plovbo.
Na celinskih vodah je prepovedano vsako dejanje, ki bi ogrožalo varnost ljudi ali plovil,
onesnažilo vode, obale in obrežja oziroma s katerim bi se poškodovalo obalo in obrežje
ter objekte, ki služijo za varnost plovbe, prav tako tudi dejanje, ki je v nasprotju s
predpisanim redom v pristaniščih oziroma vstopno-izstopnih mestih in na celinskih vodah.
»Omejitve in prepovedi iz tega zakona, ki se nanašajo na izplutje in pristajanje izven
določenih mest, plutje izven plovbnega območja, dovoljenega časa ter ob razmerah, ki ne
omogočajo varne plovbe, ne veljajo za sile za zaščito, reševanje in pomoč, policijo,
inšpekcijo, izvajanje javne službe na področju upravljanja voda, vključno z monitoringom
voda, in druge državne organe pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti« (12. člen ZPCV).
Lokalna skupnost lahko ob navedenih pogojih za določeno plovbno območje posamezne
celinske vode predpiše plovbni režim, ki obsega določitev: plovbnega območja in orisni
prikaz območja, kjer je dovoljena plovba v gospodarske, turistične, športne in rekreacijske
namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda ali drugih izjemnih razmer; skrbnika
plovbnega območja; vrste plovil in njihovega pogona; upravljavca pristanišča oziroma
vstopno-izstopnega mesta in časa, v katerem je dovoljena plovba. Plovbni režim obsega
tudi določitev in označitev pristanišč ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe;
prikaz območja kopalnih voda; prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja,
neprimernega časa ali nevarnih razmer ter druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo
človeškega življenja in okolja.
Z navedenim splošnim aktom lahko lokalna skupnost zaradi varnosti ljudi, zaščite naravnih
danosti plovbnega območja ali varstva okolja določi način in druge pogoje izvajanja
navedene dejavnosti. Za uporabo pristanišč in vstopno-izstopnih mest pa lahko lokalna
skupnost pobira pristojbino, ki jo določi s splošnim aktom.
ZPCV določa, da je upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti izbirna
gospodarska javna služba. Lokalna skupnost lahko s splošnim aktom podeli koncesijo za
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upravljanje s pristanišči ter vstopnimi in izstopnimi mesti. Za podelitev koncesije pa se
smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
Za varnost plovbe na plovbnem območju skrbi skrbnik plovbnega območja z rednimi
pregledi. V primeru ugotovitve ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev ali obvestiti
izvajalca gospodarske javne službe, ki je odgovoren za vzdrževanje vodnih in priobalnih
zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami. Če ovira ogroža varnost plovbe, lahko
omeji ali prepove plovbo. Če oviro odstrani izvajalec gospodarske javne službe na podlagi
obvestila skrbnika plovbnega območja, stroške odstranitve ovire krije lokalna skupnost.
Nadzor nad izvajanjem določb ZPCV in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo
inšpektor za plovbo po celinskih vodah pri ministrstvu, pristojnem za plovbo po celinskih
vodah, in policija, nad vojaškimi plovili pa inšpekcijski organ, pristojen za obrambo.
»Inšpekcijsko nadzorstvo po ZPCV obsega nadzor nad:
 plovili – glede njihove sposobnosti za plovbo, veljavnosti predpisanih listin in knjig,
brezhibnosti vseh njihovih naprav in opreme, namenjenih za varnost plovbe ter
varstvo človeškega življenja in okolja;
 člani posadke plovil – glede njihove usposobljenosti za opravljanje del določenega
naziva ter usposobljenosti za upravljanje čolna in drugega plovila;
 vzdrževanjem pristanišč in vstopno-izstopnih mest – glede ugotavljanja varnosti za
privez plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb oziroma tovora, stanja ter vzdrževanja
globin, ki so potrebne za varno plovbo;
 plovbnim območjem – glede globine in širine ter ovir;
 graditvijo objektov na vodi ter obali in obrežju – glede vpliva na varnost plovbe;
 prevozom oseb in blaga – glede upoštevanja dovoljene nosilnosti ter varstva
človeškega življenja in premoženja;
 izvajanjem plovbnega režima – glede varstva človeškega življenja in okolja;
 plavajočimi napravami – glede varnosti za njihovo uporabo;
 izvajanjem varstva pri delu članov posadk na plovilih« (36. člen ZPCV).
Nekatere določbe v ZPCV so pomanjkljive in se nanašajo predvsem na področje
zagotavljanja varnosti pri opravljanju turističnih prevozov potnikov, varni uporabi plovil in
plavajočih naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih dejavnosti. Pomanjkljivosti je
zaslediti tudi na področju določanja plovbnega režima in urejanja plovbnih območij ter
zahtevane usposobljenosti upravljavcev in posadk na plovilih, namenjenih gospodarskim
dejavnostim. Sankcije niso predpisane, zato se kršiteljev ne more sankcionirati. Morali bi
predpisati tudi varnostne ukrepe za primere nesreče in določiti obvezno zavarovanje
plovil. Prav tako bi moral ZPCV vsebovati določbe, ki bi skrbniku plovbnega območja
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nalagale odstranitev plovil in plavajočih naprav, ki nimajo veljavnega plovbnega
dovoljenja. Poglavje kazenskih določb bi bilo treba v celoti spremeniti in dopolniti.
Uredbe Vlade Republike Slovenije
Po ZV-1 je plovba s plovili na motorni pogon po celinskih vodah prepovedana. Vlada pa
lahko s posebnim predpisom na podlagi drugega odstavka 66. člena ZV-1 določi
posamezne celinske vode ali njihove dele, na katerih je dovoljena uporaba plovil na
motorni pogon. Pri tem je treba upoštevati omogočanje splošne rabe voda, njihovo
varstvo pred onesnaženjem ter ohranjanje naravnega ravnovesja v vodnih in obvodnih
ekosistemih. Vlada na podlagi 107. člena ZV-1 določi tudi način in pogoje rabe vodnega ali
morskega dobra za plovbo, pri čemer upošteva stanje voda, varstvo vodnih in obvodnih
ekosistemov, varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo vodnih pravic. Plovbni
režim na plovbnem območju ali plovni poti, določeni po predpisih o plovbi, mora v skladu
z ZV-1 vsebovati pogoje iz te uredbe.
Te uredbe določajo plovbna območja, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon,
in pogoje rabe vodnega dobra za plovbo. Določeni so pogoji za plovbo, pogoji za plovila na
motorni pogon, čas in prepovedi plovbe. Pogoji za plovbo so ključnega pomena zaradi
varstva pred onesnaževanjem voda ter ohranjanja naravnega ravnovesja (gre za določitev
vodnega režima), ne z namenom varnosti plovbe, ki se ureja z ZPCV in podzakonskimi
predpisi, tudi občinskimi.
V nadaljevanju sledi kronološki pregled nekaterih uredb o uporabi plovil na motorni
pogon, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije:
 Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici (Uradni list RS,
št. 84/04, 104/04 – popr., 44/07 in 9/18);
 Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru
(Uradni list RS, št. 129/04);
 Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto
(Uradni list RS, št. 40/06 in 6/14);
 Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na Zbiljskem jezeru (Uradni list RS,
št. 94/07);
 Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru
hidroelektrarne Boštanj na reki Savi (Uradni list RS, št. 93/15);
 Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru
hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi (Uradni list RS, št. 72/17);
 Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru
hidroelektrarne Krško na reki Savi (Uradni list RS, št. 72/17);
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 Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru
hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi (Uradni list RS, št. 52/18).
Pravilniki
Za plovbo po celinskih vodah se poleg Pomorskega zakonika in ZPCV uporabljajo tudi
predpisi, izdani na podlagi zakona, in drugi predpisi:
 Pravilnik o službeni izkaznici pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po
celinskih vodah in pristaniškega nadzornika (Uradni list RS, št. 2/18);
 Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08, 3/10 in 6/18);
 Pravilnik o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list
RS, št. 42/00, 87/00 in 42/05);
 Pravilnik o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05, 103/05, 104/09 in 39/18);
 Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09,
38/12 in 85/14);
 Pravilnik o plovbi po notranjih plovnih poteh (Uradni list SFRJ, št. 52/81 in 33/86) itd.
Sledi preučitev določb nekaterih najpomembnejših pravilnikov, ki dopolnjujejo ZPCV.
Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah
Ta pravilnik je bil prvič sprejet leta 2002 (Uradni list RS, št. 45/02) in še isto leto tudi
spremenjen in dopolnjen (Uradni list RS, št. 89/02). Leta 2008 je bil nadomeščen s
popolnoma novim Pravilnikom o čolnih in plavajočih napravah ter spremenjen in
dopolnjen leta 2010 ter 2018. Pravilnik podrobneje ureja pogoje za plovbo, vpis čolnov v
vpisnik čolnov in izdajo dovoljenj za plovbo, označbe čolnov, ugotavljanje sposobnosti
čolnov za plovbo, tehnične pogoje in opremo čolnov, določitev območja plovbe, plovbo
tujih čolnov, pogoje za posadko čolnov ter postavitev, uporabo in vpis plavajočih naprav v
vpisnik plavajočih naprav.
Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah v 4. členu določa, da se čolni uporabljajo v
naslednje namene: gospodarske (prevoz potnikov in tovora, ribolov ali opravljanje drugih
gospodarskih dejavnosti), osebne (šport, razvedrilo, prevoz za lastne potrebe in
podobno), javne (varnost plovbe, nadzor in podobno).
Vpis čolnov je določen v 5. členu zgoraj navedenega pravilnika. Čolni se vpišejo v vpisnik
morskih čolnov oziroma vpisnik čolnov celinske plovbe. Vpisnik morskih čolnov vodi
uprava in njeni dve izpostavi v Izoli in Piranu, vpisnik čolnov celinske plovbe pa vodi
upravna enota, na območju katere se čoln nahaja in uporablja.
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Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah v 23. členu določa označbo čolna celinske plovbe,
ki jo sestavljata dve črki iz imena kraja, kjer ima sedež upravna enota, pri kateri je čoln
vpisan, in številka, ki označuje zaporedno številko, pod katero je čoln vpisan v vpisniku
čolnov celinske plovbe. Čoln celinske plovbe ne more imeti označbe morskega čolna.
Tretji odstavek 40. člena tega pravilnika določa, da mora imeti čoln za javni prevoz oseb
dolžine nad 12 metrov, ki prevaža največ 12 potnikov, higiensko urejeno stranišče z
rezervoarjem in zadostno količino pitne vode. 44. člen določa opremo čolna celinske
plovbe ne glede na dolžino trupa, 45. člen pa pod točko 2 določa opremo čolna celinske
plovbe za javni prevoz oseb ne glede na dolžino trupa.
52. člen določa, da je morskemu čolnu dovoljeno pluti tudi po celinskih vodah, če to ni v
nasprotju s plovbnim režimom, 53. člen pa določa, da sme čoln celinske plovbe pluti samo
po celinskih vodah, razen če se vpiše v vpisnik morskih čolnov.
Pomembne so tudi določbe 65. in 66. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na posadke
posameznih vrst čolnov. Te smejo upravljati le usposobljene in zdravstveno sposobne
osebe.
Pravilnik o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna
Pravilnik je bil sprejet leta 2000 (Uradni list RS, št. 42/00) in še isto leto dopolnjen (Uradni
list RS, št. 87/00). Predpisuje strokovno izobrazbo in sestavo izpitne komisije, izpitni
program za voditelja čolna, program za preizkus znanja za upravljanje čolna ter
priznavanje usposobljenosti za voditelja čolna in obliko ter sestavine obrazcev.
Leta 2005 je bil nato sprejet Pravilnik o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05), ki v 1.
členu določa pogoje in način opravljanja izpitov za upravljanje s čolni na morju. V 39.
členu je določeno, da z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izpitu
za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/00 in
87/00) v delu, ki se nanaša na upravljanje s čolni na morju, kar pomeni, da se ta pravilnik
uporablja samo v določbah, ki se nanašajo na plovbo po celinskih vodah.
Pravilnik o plovbi po notranjih plovnih poteh
Ta pravilnik je bil sprejet v Uradnem listu SFRJ, št. 52/81 in 33/86, in se po 53. členu ZPCV
uporablja do izdaje novega. Vsebuje naslednja poglavja: splošne določbe, optična
znamenja ladij, posebna znamenja, zvočna znamenja ladij in čolnov, zaznamovanje plovne
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poti, pravila plovbe, pravila o stanju, posebne določbe, druge določbe, kazenske določbe
in končne določbe.
V Prilogi 1 tega pravilnika so v dveh delih navedena znamenja za urejanje plovbe. V prvem
delu so glavna znamenja, in sicer: za prepoved, za obveznost, za omejitev, za priporočila,
za napotitev, za zaznamovanje posebnih mest za stanje, za urejanje premikanja ladij na
območju vplovitve in izplovitve iz pristaniških bazenov, plovnih pritokov in prekopov
(stranska plovna pot). Glavna znamenja se lahko dopolnijo s pomožnimi znamenji, ki so
navedena v drugem delu. Če gre za dopolnitev glavnega znamenja, se dodatne tablice
postavijo nad glavno znamenje. Dodatne tablice, na katerih so pojasnila ali dopolnilna
obvestila, pa se nahajajo pod glavnim znamenjem.
Priloga 2 tega pravilnika vsebuje znamenja za zaznamovanje plovne poti. Zaznamovanje
meja plovne poti na vodni poti vsebuje: desno stran plovne poti; levo stran plovne poti;
razhajanje plovne poti; svetilne in nesvetilne boje ter plovce, ki zaznamujejo os plovne
poti; svetilne boje za desno stran zaznamovanja mesta za stanje glede na desno stran
plovne poti ter svetilne boje za levo stran zaznamovanja mesta za stanje glede na levo
stan plovne poti. Obrežna znamenja, ki zaznamujejo položaj plovne poti so: znamenja, ki
zaznamujejo položaj plovne poti glede na bregova; znamenja za zaznamovanje prehodov
ter znamenja za trase prehoda. Obrežna znamenja za zaznamovanje nevarnih mest in ovir
so: znamenja na desnem bregu za zaznamovanje nevarnih mest; znamenja na levem
bregu za zaznamovanje nevarnih mest ter središčna obrežna znamenja, ki se postavijo, če
se lahko pluje mimo njih z obeh strani (žarometi).

2.3.2 Lokalni predpisi
Odloki občin
»Plovbo na posamezni celinski vodi na svojem območju upoštevaje naravne danosti
uredi lokalna skupnost s splošnim aktom o določitvi plovbnega režima zaradi varnosti
plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti
ter pospeševanja njihovega razvoja. Lokalna skupnost mora pri določitvi plovbnega
režima upoštevati določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdane predpise,
predpise o varstvu okolja, ohranjanju narave in voda, sladkovodnega ribištva in
urejanju prostora ter naravne danosti in druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo
človeškega življenja in okolja. Plovbni režim na posamezni celinski vodi, ki povezuje
dve ali več lokalnih skupnosti, uredijo lokalne skupnosti sporazumno. Če lokalna
skupnost ne predpiše plovbnega režima za posamezno celinsko vodo ali sporazum iz
prejšnjega odstavka ni bil dosežen, je dovoljena plovba, če to dopuščajo naravne
danosti, ob upoštevanju pogojev varnosti, določenih s tem zakonom, in ob pogojih
splošne rabe voda skladno z zakonom, ki ureja upravljanje voda. Plovbni režim na
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celinskih vodah, ki mejijo s sosednjimi državami, se uredi z mednarodnimi
sporazumi« (4. člen ZPCV).

V nadaljevanju je pregled nekaterih odlokov o določitvi plovbnega režima, ki so jih
sprejele posamezne občine:
 Mestni svet Mestne občine Ljubljana – Odlok o določitvi plovbnega režima, Uradni
list RS, št. 53/2006, spremembe in dopolnitve Odloka, Uradni list RS, št. 72/2008,
55/2015, 50/2016, 41/2018;
 Občinski svet Občine Markovci in Mestni svet Mestne občine Ptuj – Odlok o
določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, Uradni list RS, št.
109/2006, spremembe in dopolnitve Odloka, Uradni list RS, št. 112/2007, 42/2009
in 34/2010;
 Občinski svet Občine Bled – Odlok o določitvi plovbnega režima po Blejskem
jezeru, Uradni list RS, št. 35/2009, spremembe in dopolnitve Odloka, Uradni list
RS, št. 49/2010 in 31/2011;
 Občinski svet Občine Cerknica – Odlok o določitvi plovbnega režima po
Cerkniškem jezeru, Uradni list RS, št. 78/2015, spremembe in dopolnitve, Uradni
list RS, št. 24/2018;
 Občinski svet Občine Sevnica – Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na
območju akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca, Uradni list RS, št. 37/2018;
 Občinski svet Občine Šentjur – Odlok o določitvi plovbnega režima na Slivniškem
jezeru, Uradni list RS, št. 15/2018;
 Občinski svet Občine Ljubno – Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savinji v
Občini Ljubno, Uradni list RS, št. 77/2015;
 Občinski svet Občine Bovec – Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na
reki Koritnici, Uradni list RS, št. 22/2016;
 Občinski svet Občine Kobarid – Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in
na reki Koritnici, Uradni list RS, št. 24/2016;
 Občinski svet Občine Tolmin – Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in
na reki Koritnici, Uradni list RS, št. 29/2016;
 Občinski svet Občine Krško – Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na
območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Krško, Uradni list RS, št.
40/2013;
 Občinski svet Mestne občine Novo mesto – Odlok o določitvi plovbnega režima na
reki Krki, Uradni list RS, št. 45/2014;
 Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – Odlok o določitvi plovbnega režima
po Blaguškem jezeru, Uradni list RS, št. 53/2011;
 Občinski svet Občine Dravograd – Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi
na območju Občine Dravograd, Uradni list RS, št. 63/2011;
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 Občinski svet Občine Radeče – Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na
območju Občine Radeče, Uradni list RS, št. 88/2011;
 Občinski svet Občine Sevnica – Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na
območju akumulacijskega bazena HE Boštanj, Uradni list RS, št. 88/2007;
 Občinski svet Občine Kočevje – Odlok o določitvi plovbnega režima in drugih
aktivnosti na Rudniškem jezeru, jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži, Uradni list RS,
št. 45/2011, spremembe Odloka, Uradni list RS, št. 50/2013 in 7/2015;
 Občinski svet Občine Podčetrtek – Odlok o ureditvi plovbe na mejni reki Sotli,
Uradni list RS, št. 58/2001;
 Občinski svet Mestne občine Celje – Odlok o ureditvi notranje plovbe v Mestni
občini Celje, Uradni list RS, št. 23/1997; župan Mestne občine Celje – Odredba o
plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje, Uradni list RS, št. 32/1999;
 Skupščina občine Ljubljana Šiška – Odlok o varnosti prometa na Zbiljskem jezeru in
ostalih vodah na območju občine Ljubljana Šiška, Uradni list RS, št. 67/1994;
 župan Občine Braslovče – Odredba o plovbnem režimu na območju Občine
Braslovče, Uradni list RS, št. 4/2000 itd.
Skladno z določbami člena 88.a Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih
aktov občin v zadevah iz njihove pristojnosti izvršujejo ministrstva, vsako na svojem
področju, kar pomeni, da je pregled zakonitosti sprejetih odlokov v pristojnosti
Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
Nekateri občinski odloki niso usklajeni z zakonskimi določbami ZPCV (npr. na reki Soči,
Dravi in na Bohinjskem jezeru) in bi jih bilo treba čim prej spremeniti.
V zadnjih letih je opaziti povečano sprejemanje odlokov občin o določitvi plovbnega
režima in s tem željo lokalnih skupnosti in njihovih občanov, da bi uredili področja plovbe.
S tem pa se ponujajo nove možnosti za razvoj na področju turizma in odpiranje novih
delovnih mest.
Kot primer odloka bomo analizirali Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na
območju akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. Ta odlok je bil izdan leta 2018 in
določa plovbni režim, ki obsega: določitev plovbnega območja, določitev skrbnika
plovbnega območja, določitev vrste plovil in njihovega pogona, določitev in označitev
pristanišča ter vstopno-izstopnih mest, določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopnoizstopnega mesta, določitev časa, v katerem je dovoljena plovba, prepoved plovbe ter
druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja.
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Plovbno območje je prikazano na karti, ki je sestavni del tega odloka. Skrbnik plovbnega
območja je Občina Sevnica, ki vzdržuje plovbno območje v skladu z ZPCV. Izvajanje
obveznosti skrbnika plovbnega območja Občina Sevnica s pogodbo prenese na za to
usposobljenega izvajalca. Upravljavec pristanišča in vstopno-izstopnih mest je Javni zavod
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Nadzor nad spoštovanjem
določb tega odloka izvaja medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ občinskih
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Določene so tudi globe za
prekrške.
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3 ŠTUDIJA PRIMERA MEDNARODNE KOMISIJE ZA SAVSKI BAZEN
Reka Sava je bila v Jugoslaviji največja državna reka, ki je po razpadu Socialistične
federativne republike Jugoslavije v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja postala
mednarodna reka s priznanim pomenom.
Plovba in transport po reki Savi sta bila v preteklih dveh desetletjih iz znanih razlogov
zaznamovana predvsem s pomanjkanjem investicij v vzdrževanje plovbnega območja in v
razvoj infrastrukture za plovbo, zaradi česar je transport tovora danes bistveno manjši,
kot je bil leta 1990 (Komatina, 2009).
Ustanovitev Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo je omogočila trdno podlago za
aktivno sodelovanje vseh deležnikov v regiji in odprla pot k oblikovanju novega pristopa k
upravljanju z vodnimi viri v porečju.
Leta 2001 so ob podpori Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo štiri obrežne države v
Savskem bazenu – Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Slovenija in Jugoslavija (kasneje Srbija
in Črna gora) – pričele s pogajanji, katerih rezultat je bil podpis pisma o nameri za pričetek
skupnih dejavnosti v zvezi z reko Savo in njenimi pritoki.
Osnovna ideja Savske pobude, ki jo je vsebovalo pismo o nameri, je bila uporaba, zaščita
in nadzor vodnih virov v Savskem bazenu na način, ki bi omogočal »boljše življenjske
pogoje in bi dvignil standard prebivalstva v regiji«, ter iskanje ustreznega
institucionalnega okvira, da bi povečali stopnjo sodelovanja.
Savski bazen se nahaja na območju petih držav: Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine,
Črne gore in Srbije, zelo majhen del porečja pa sega tudi v Albanijo. Celotno območje
Savskega bazena meri 97.713 km2. Rečno omrežje v Savskem bazenu je dobro razvito,
vendar pa je bazen zelo asimetričen. Zelo pomembna geološka značilnost Savskega
bazena, ki vpliva na režim vode in sedimentov, je prisotnost kraških pojavov (Mednarodna
komisija za Savski bazen, str. 1).
Reko Savo oblikujeta dva gorska vodotoka: Sava Dolinka (levo) in Sava Bohinjka (desno).
Od njunega sotočja pri Radovljici do izliva v Beogradu reka Sava meri 945 km, skupaj s
Savo Dolinko na severozahodu pa je dolga 990 km (Načrt upravljanja voda za Savski
bazen, 2014, str. 7).

46

Reka Sava je zelo pomembna za povodje reke Donave zaradi svoje izjemne biološke in
krajinske raznolikosti. Osnovni podatki o deležu in velikosti porečja Save v posameznih
državah so prikazani v tabeli 2.
Tabela 2: Sestava porečja reke Save

Vir: Načrt upravljanja voda za Savski bazen (2014, str. 5)

3.1 NASTANEK SAVSKE KOMISIJE
Ob prepoznavanju velikih političnih, gospodarskih in družbenih sprememb, ki so se
dogajale v regiji, ter s sprejetjem ideje o sodelovanju pri trajnostnem razvoju, uporabi,
zaščiti in upravljanju vodnih virov v Savskem bazenu so države Savskega bazena sprejele
izziv in sklenile Okvirni sporazum o Savskem bazenu (Framework Agreement on the Sava
River Basin – FASRB).
Pogajanja so potekala hitro in končno besedilo je bilo usklajeno in zaključeno v istem letu,
kot je bila dana pobuda zanj, kar je predstavljalo pomemben dosežek v mednarodnih
okvirih. Rezultat tega postopka je Okvirni sporazum o Savskem bazenu – edinstven
mednarodni sporazum, ki vključuje vse vidike upravljanja z vodnimi viri in ustanavlja
(skupno) Mednarodno komisijo za Savski bazen (International Sava River Basin
Commission – ISRBC, v nadaljevanju: Savska komisija), ki je bila oblikovana z namenom
implementacije Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in ima pravni status
mednarodne organizacije.
Po podpisu FASRB 3. decembra 2002 v Kranjski Gori je veliko dela opravila začasna Savska
komisija – začasni skupni organ, ki je bil ustanovljen na konferenci zainteresiranih
pogodbenic Savske pobude, ki je potekala 12. marca 2003 v organizaciji direktorja SP
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delovnega omizja v Bruslju. Začasna Savska komisija je bila ustanovljena z namenom, da
bi pripravila vse potrebno za ustanovitev stalne komisije ob pričetku veljavnosti FASRB.
V prihodnjih letih so vse pogodbenice ratificirale FASRB, ki je stopil v veljavo 29.
decembra 2004. Prvo zasedanje Savske komisije je potekalo 27. junija 2005 v Zagrebu.
Stalni sekretariat Savske komisije je začel z delom januarja 2006.
Savsko komisijo sestavljata po dva predstavnika iz vsake države pogodbenice (Bosna in
Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Slovenija), en član in en namestnik člana, ki imata en glas.
Komisijo zastopa predsednik. Sedež Savske komisije je v Zagrebu (Republika Hrvaška).
Dragocena podpora Savski komisiji je njenih 6 stalnih in 3 začasne (ad hoc) strokovne
skupine.

3.2 NAČELA, CILJI IN DEJAVNOSTI
Po Okvirnem sporazumu o Savskem bazenu (v nadaljevanju: OSSB) je strateški cilj Savske
komisije koordinacija sodelovanja držav v Savskem bazenu na področju upravljanja z
vodami, ki zagotavlja pogoje za trajnostni razvoj Savskega bazena. Z OSSB, ki združuje vsa
področja upravljanja z vodami v porečju reke Save, so definirani trije konkretni cilji tega
sodelovanja (Komatina, 2009):
 Vzpostavitev mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih,
vključno z določitvijo pogojev za varno plovbo, med drugim s:
 sprejetjem načrta za označevanje, vzdrževanje in razvoj plovbe po celinskih vodah;
 sprejetjem enotnih pravil plovbe, upoštevajoč specifične pogoje na določenih
delih celinskih voda;
 sprejetjem tehničnih pravil v zvezi s plovili, ki plujejo po celinskih vodah, ter pravil
glede pridobitve spričeval za poveljnike plovil;
 ustanovitvijo rečne informacijske službe.
 Vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda v porečju reke Save, ki vključuje
sodelovanje pri upravljanju vodnih virov v Savskem bazenu na trajnostni način,
vključno s celostnim upravljanjem površinskih in podtalnih vodnih virov na način, ki bi
omogočal:
 zadostno količino in ustrezno kakovost vode za ohranjanje, varstvo in izboljšanje
vodnih ekosistemov (vključno s floro in favno ter ekosistemi naravnih ribnikov in
mokrišč);
 zadostno količino in ustrezno kakovost vode za vse vrste rabe/uporabe;
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 zaščito pred škodljivimi učinki vode (poplavljanje, prekomerna količina podtalnice,
erozija in nevarnosti zaradi ledu);
 rešitev navzkrižij interesov, ki so nastala zaradi različnih načinov rabe in uporabe;
 ter učinkovit nadzor vodnega režima.
 Sprejemanje ukrepov za preprečevanje ali omejevanje nevarnosti oz. tveganj ter
zmanjševanje ali odprava škodljivih posledic, vključno s posledicami poplav, nevarnosti
zaradi ledu, suše ter nesreč, povezanih z vodi nevarnimi snovmi.
Vzpostavljanje mednarodnega režima plovbe po Savi ob hkratnem upoštevanju drugih
navedenih ciljev obsega realizacijo niza aktivnosti, ki so vezane na obnovo in razvoj
plovbne infrastrukture, povečanje varnosti in izboljšanje tehničnih standardov za plovbo,
s katerimi se zagotavljajo pogoji za razvoj plovbe na sodoben, ekološko vzdržen način
(Komatina, 2009).
Savska komisija je za dosego tega cilja koordinirala realizacijo mnogih aktivnosti,
vključujoč izdelavo študij, potrebnih za obnovo in razvoj plovbe po Savi, izdelavo
pravilnikov, povezanih s tehničnimi vprašanji in varnostjo plovbe, ki so usklajeni z
odgovarjajočimi evropskimi predpisi, ter z obnovo sistema označevanja plovbnega
območja in začetne aktivnosti pri vzpostavljanju rečnega informacijskega servisa na Savi.
Pri tem je posebno pozornost posvetila uporabi uravnoteženega pristopa, ki upošteva
potrebe in zahteve iz drugih segmentov upravljanja voda (ostale oblike koriščenja voda,
zaščita pred škodljivim delovanjem voda, zaščita voda in vodnega ekosistema).
Osnovna vizija Savske komisije je »prekomejno sodelovanje v okviru trajnostnega razvoja
v regiji, ki temelji na naslednjih načelih:
 suverena enakost, ozemeljska celovitost, vzajemna pomoč ter dobra vera;
 vzajemno spoštovanje državne zakonodaje, inštitucij in organizacij;
 sodelovanje v skladu z evropskimi direktivami, kot sta npr. Okvirna direktiva o
vodah (WDF) in Direktiva o poplavah;
 redno izmenjavanje informacij v porečju v zvezi z: vodnim režimom, režimom
plovbe, zakonodajo, organizacijskimi strukturami ter upravnimi in tehničnimi
praksami;
 sodelovanje z ostalimi mednarodnimi organizacijami, kot so npr. Mednarodna
komisija za zaščito reke Donave, Donavska komisija, UNECE ter inštitucije EU;
 razumna in pravična uporaba vode;
 zagotavljanje neoporečnosti vodnega režima v porečju;
 zmanjšanje čezmejnih vplivov, ki jih povzročajo gospodarske in druge dejavnosti v
državah pogodbenicah;
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in vsebuje vse elemente upravljanja z vodnimi viri, kot so:
 trajnostne naloge (zaščita/izboljšanje kvalitete in količine vode ter vodnega
ekosistema);
 zaščita pred škodljivim delovanjem vode (poplava, led, suša in nesreče);
 razvojne aktivnosti (kot npr. plovba, hidroenergija, oskrba z vodo, namakanje,
rekreacija in turizem ter ostale vrste uporabe vode).
Rezultat dela Savske komisije in implementacije OSSB so dolgoročne koristi za porečje
reke Save in širše tudi za povodje reke Donave, ki obsegajo:
 uvajanje mednarodnega pravnega reda z jačanjem instrumentov mednarodnega
vodnega prava;
 uvajanje mednarodnega pravnega reda za plovbo;
 uvajanje mednarodnega pravnega reda za zaščito okolja;
 uvajanje pravil EU, ki se nanašajo na vodne vire v Donavskem in Savskem bazenu«
(International Sava River Basin Commission, 2019).
Ena od pomembnih stalnih dejavnosti Savske komisije je izboljšanje varnosti plovbe s
poenotenjem pravil na področju navigacije in razvojem priročnikov za plovbo.

3.3 VLOGA IN POMEN SAVSKE KOMISIJE
V okviru implementacije OSSB ima Savska komisija pristojnost za sprejemanje
odločitev na področju plovbe ter pristojnost za pripravo priporočil glede vseh ostalih
vprašanj. Poleg tega Savska komisija služi kot osrednja točka pri določanju in izvajanju
projektov regionalnega pomena, ki bodo pripeljali do krepitve medsebojnega sodelovanja
savskih držav na področju upravljanja voda.
»Temeljni diagram za postopek odločanja, skupaj s pravno podlago, je prikazan v spodnji
shemi. Splošni postopek določa, da Savska komisija na svojih zasedanjih odpre specifična
vprašanja, ki jih mora preučiti sekretariat in/ali strokovna skupina. Ko najdejo rešitev, jo
sekretariat predstavi Savski komisiji, skupaj s priporočili o nadaljnjih korakih. V skladu s
priporočili sekretariata Savska komisija na svojih rednih ali posebnih zasedanjih predstavi
odločbe in priporočila pogodbenicam. Sklepi na področju plovbe, ki jih sprejme Savska
komisija po rednem postopku, so zavezujoči za vse pogodbenice. Gre za sklepe, ki
omogočajo pogoje za varno plovbo in pogoje financiranja izgradnje plovnih poti ter
njihovega vzdrževanja. Na področju upravljanja voda Savska komisija sprejme priporočila.
Tako sklepi kot priporočila se sprejemajo soglasno« (International Sava River Basin
Commission, 2019).

50

Slika 1: Delovanje Savske komisije

Vir: ISRBC, 2019

Savska komisija ima več strokovnih skupin: stalno strokovno skupino za plovbo (PEG
NAV), stalno strokovno skupino za upravljanje s porečjem (PEG RBM), stalno strokovno
skupino za kontrolo in preprečevanje nesreč (PEG APC), stalno strokovno skupino za
varstvo pred poplavami (PEG FP), stalno strokovno skupino za hidrološka in meteorološka
vprašanja (PEG HM) in stalno strokovno skupino. Poleg naštetih delujejo tudi začasne (ad
hoc) strokovne skupine.
V skladu z mandatom, ki ji ga je podelila Savska komisija, stalna strokovna skupina za
plovbo (PEG NAV) sodeluje pri pripravi in implementaciji projektov s področja plovbe po
reki Savi. Skrbi za uvajanje in usklajevanje pravil o plovbi ter pristojni začasni (ad hoc)
strokovni skupini predlaga smernice za oblikovanje rečnega informacijskega sistema.
Pomembna naloga je tudi priprava ukrepov za večjo varnost. Na področju plovbe ima ta
strokovna skupina za delovanje Savske komisije velik pomen, saj v njej prihaja do
odločitev, ki so za članice zavezujoče.
Sestanek pogodbenic OSSB kot pomemben institucionalni mehanizem izvajanja
OSSB predstavlja dobro priložnost za dodatno krepitev vloge Savske komisije pri razvoju
regionalnega sodelovanja med savskimi državami in priznavanju njihovih skupnih
interesov, ki jih je mogoče doseči preko Savske komisije ter z aktivnim sodelovanjem z
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mednarodno skupnostjo. Zaradi različnega položaja pogodbenic OSSB (glede na njihovo
članstvo v Evropski uniji) se povečuje potreba po aktivnejšem sodelovanju Savske komisije
na regionalni ravni, da bi izkoristili vse možnosti za uresničevanje ciljev OSSB.
Sestanek pogodbenic OSSB je predvidoma organiziran vsaki dve leti. Namen sestanka je
pregled dela in dejavnosti Savske komisije, sprejemanje sklepov na podlagi predlogov in
priporočil Savske komisije, obravnavanje in sprejemanje predlogov za nove protokole in
spremembe OSSB ter obravnavanje in prevzemanje vseh morebitnih dodatnih potrebnih
aktivnosti za doseganje namena OSSB.
OSSB, ki ga usklajuje Savska komisija, je ustvaril pogoje za pripravo Načrta upravljanja
voda za Savski bazen (NUV za Savo), ki je bil razvit v skladu z zahtevami Vodne direktive
EU (Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike), ki vzpostavlja pravni
okvir za zaščito in izboljšanje stanja vseh voda in zavarovanih območij, vključno z
ekosistemi, ki so odvisni od vode, ter preprečuje njihovo poslabšanje in zagotavlja
dolgoročno trajnostno uporabo vodnih virov (Mednarodna komisija za Savski bazen,
2014).

3.4 REZULTATI DELA IN NADALJNJI RAZVOJ
Savska komisija se je kot mlad mednarodni organ v celoti uveljavila v državah, ki si delijo
Savski bazen, pa tudi v širšem mednarodnem kontekstu. V poročilu o izvajanju Okvirnega
sporazuma o Savskem bazenu in o delu Mednarodne komisije za Savski bazen v obdobju
od 1. aprila 2016 do 31. marca 2018 so navedeni nekateri konkretni rezultati, med katere
sodita najsodobnejša sistema za izmenjavo podatkov – geografski informacijski sistem za
Savski bazen (GIS za Savo) in hidrološki informacijski sistem za Savski bazen (HIS za Savo),
ki pripomoreta k lažji izmenjavi informacij na ravni Savskega bazena in pomagata
državnim institucijam pri lažji pripravi poročil za druge organe, kadar je to potrebno.
Med konkretnimi izdelki, ki bi bili brez sodelovanja držav Savske komisije praktično
nemogoči, sta tudi hidrološki model za celoten Savski bazen in hidravlični model reke
Save in njenih glavnih pritokov, ki sta olajšala vzpostavitev skupnega sistema za
napovedovanje poplav in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu (FFWS za Savo).
Na področju plovbe je omenjen nov pragmatičen način obravnave vprašanj o obnovi
plovbe – odstranitev ozkih grl na plovbnem območju in obenem nadaljevanje dela na
področju tehničnih standardov ter razvoj aplikacij za izboljšanje varnosti plovbe. Od
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oktobra 2017 sta v veljavi še dva protokola k OSSB: Protokol o ravnanju s sedimenti in
Protokol o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe.
V skladu s statutom mora Savska komisija pogodbenicam OSSB predložiti letna poročila o
svojem delu. Iz zadnjega letnega poročila o delu in dejavnostih Savske komisije za obdobje
od 1. aprila 2018 do 31. marca 2019 je razvidno, da so bila vložena velika prizadevanja za
dosego nadaljnjega napredka pri izvajanju OSSB. Na področju upravljanja voda je bil
dosežen velik napredek pri pripravi drugega načrta upravljanja voda (Sava RBMP); razvoj
prvega načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti (Sava FRMP) je bil končan na
tehnični ravni; operativna verzija skupnega sistema za napovedovanje poplav in
opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu (Sava FFWS) pa je bila izdana v oktobru
2018. V zvezi z izmenjavo podatkov in informacij sta bila bistveno izboljšana geografski in
hidrološki informacijski sistem (Sava GIS in Sava HIS). Več pozornosti je bilo namenjene
vprašanjem trajnostnega razvoja. Po pripravi tako imenovanega Skupnega načrta
dejavnosti za Savski bazen (JPA SRB), programskega dokumenta, ki opisuje korake k
nadaljnjemu razvoju regije, je Savska komisija aktivno sodelovala pri nadaljnji dejavnosti –
pripravi celostnega razvojnega programa za rečni koridor Sava–Drina, ki ga vodi Svetovna
banka, in sicer z zagotavljanjem potrebnih informacij, sestanki in dialogom s predstavniki
banke. Savska komisija je veliko časa namenila tudi izvajanju projektov, povezanih z OSSB,
in pripravi projektnih predlogov za podporo njenim nadaljnjim dejavnostim.
Na področju plovbe se je Savska komisija v poslovnem letu 2018 osredotočala na
nadaljevanje dejavnosti za obnovo ter razvoj plovbe in prometa po reki Savi, obenem pa
je nadaljevala z delom na področju standardov za varnost plovbe in drugih tehničnih
standardov v skladu z najnovejšimi pravnimi akti EU, s posebnim poudarkom na delu
Evropskega odbora za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh (CESNI)
na področju poklicnih kvalifikacij navigacijskega osebja. Cilji CESNI vključujejo prispevek k
sprejetju enotnih standardov za celotno omrežje celinskih plovnih poti v Evropi, ki bi
povečali varnost plovbe in varstvo okolja v okviru prevoza po celinskih plovnih poteh,
spodbujali zaposlovanje na področju celinske plovbe in prispevali k večji privlačnosti
sektorja ter omogočali prevoz in spodbujali mednarodno trgovino. Na svojem zasedanju
novembra 2018 je CESNI sprejel standarde za izobraževanje operativne in vodstvene
ravni, standarde za zdravstveno ustreznost, standarde za praktične izpite in za simulatorje
plovbe.
Pomemben dogodek, ki je zaznamoval poslovno leto 2018, je bil 7. sestanek pogodbenic
OSSB, ki je potekal 7. junija 2018 na Bledu. Visoki predstavniki pogodbenic so sprejeli
poročilo o izvajanju Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in o delu Mednarodne
komisije za Savski bazen za obdobje od 1. aprila 2016 do 31. marca 2018 ter deklaracijo 7.
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sestanka pogodbenic. Priznali so delo in pomembne rezultate, dosežene v poročevalnem
obdobju, ter potrdili prednostne ukrepe pri nadaljnjem izvajanju OSSB.
V Sarajevu je 24. oktobra 2019 potekalo 8. zasedanje pogodbenic OSSB. Države
pogodbenice so največ pozornosti namenile pomembnosti vzpostavitve sistema za
napovedovanje poplav in opozarjanje pred njimi v porečju Save, ki znatno zmanjšuje
tveganje pred poplavami v regiji in je sodobno orodje za prilagajanje na podnebne
spremembe.
Slovenija se je podobno kot ostale pogodbenice zavzela za čimprejšnji podpis
memoranduma o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje
v Savskem bazenu in pogodbenice povabila na podpis le-tega v Slovenijo. Slovenija se je
prav tako zavzela za nadaljnjo krepitev sodelovanja z mlado generacijo pri pripravi
sodobnih načrtov upravljanja vodnih virov v porečju Save. Pogodbenice so bile
obveščene, da bo Slovenija v ta namen leta 2020 organizirala že drugo mednarodno
konferenco za okrepitev sodelovanja med generacijami za prilagoditev na podnebne
spremembe.
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4 RAZISKAVA O POTENCIALNIH VPLIVIH OBREMENITEV, KI JIH
POVZROČA PLOVBA S PLOVILI NA MOTORNI POGON
V razvojnih strategijah za plovbo po celinskih vodah je treba jasno opredeliti razvoj in
urejanje tega področja kot nacionalno zavezo in splošni širši javni interes. Gre torej za širši
konsenz, ki mora temeljiti na javni koristi. Izdelati je treba strokovno podprte zakonske
podlage, ki morajo upoštevati obstoječo nacionalno zakonodajo s posameznih področij, ki
vplivajo na urejanje plovbe po celinskih vodah.
Plovba lahko neposredno najbolj vpliva na hidromorfološke elemente kakovosti, medtem
ko na kemijske in fizikalno-kemijske elemente kakovosti lahko plovba vpliva posredno ali
neposredno. Posredni vpliv plovbe pa je možen na vse biološke elemente kakovosti.
Po Vodni direktivi se na površinskih vodah spremlja ekološko in kemijsko stanje voda
(Direktiva 2000/60/ES). Ekološko stanje voda se vrednoti na podlagi bioloških elementov
kakovosti ter splošnih fizikalno-kemijskih elementov kakovosti, posebnih onesnaževal in
hidromorfoloških elementov kakovosti. V Sloveniji ekološko stanje vodotokov vrednotimo
na podlagi bioloških elementov kakovosti: fitobentosa in makrofitov, bentoških
nevretenčarjev ter rib (Uredba o stanju površinskih voda, Uradni list RS, št. 14/09, 98/10,
96/13 in 24/16). S stanjem hidromorfoloških elementov kakovosti vrednotimo vzdolžno
povezanost, hidrološki režim in morfološke razmere. Trenutno je metodologija za
vrednotenje stanja hidromorfoloških elementov kakovosti še v pripravi. Stanje na podlagi
splošnih fizikalno-kemijskih elementov kakovosti vrednotimo s parametri, ki odražajo
toplotne razmere, kisikove razmere, slanost, zakisanost in stanje hranil. Posebna
onesnaževala se spremljajo v vodi, sedimentu in živih organizmih, prav tako pa tudi
parametri kemijskega stanja površinskih voda, ki se spremljajo za prednostne snovi.
Na območju Slovenije zaenkrat še ni bila izvedena podrobnejša študija o vplivu plovbe na
motorni pogon na vodne organizme celinskih voda, zato smo izhajali iz obstoječe
strokovne literature. Glede na pregledano strokovno literaturo ima lahko plovba na
motorni pogon največji vpliv na hidromorfološke značilnosti in s tem na združbe
bentoških nevretenčarjev in rib, ki v največji meri odražajo spremenjenost teh značilnosti.
Vpliv posegov zaradi plovbe je lahko stalen, vpliv dejavnosti pa ponavljajoč se, v obdobju,
v katerem je plovba na motorni pogon možna.
V nadaljevanju je podrobneje raziskan nabor možnih obremenitev ter njihov vpliv na
elemente kakovosti ekološkega in kemijskega stanja.
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4.1 PROBLEM ONESNAŽENJA VODA
Z vidika onesnaženja plovba predstavlja predvsem možnost posrednih vplivov na kemijske
in fizikalno-kemijske elemente ekološkega stanja voda (kisikove razmere, stanje hranil,
toplotne razmere, posebna onesnaževala), vplivi na kemijske in fizikalno-kemijske
elemente ekološkega stanja voda (posebna onesnaževala) ter na elemente kemijskega
stanja (koncentracija prednostnih in prednostno nevarnih snovi) pa so lahko tudi
neposredni.
Do onesnaženja voda v povezavi s plovbo plovil na motorni pogon lahko pride zaradi
delovanja turističnih objektov ob obali akumulacije (gostinski objekti, objekti za izposojo
čolnov, informacijske točke), prostorov za čiščenje in vzdrževanje plovil, zaradi
skladiščenja pogonskih goriv ter zaradi dejavnosti, ki so neposredno povezane s plovbo na
motorni pogon (izplutje, pristajanje in plovba).
Zaradi turistične infrastrukture, kjer se lahko zadržuje večje število ljudi, je povečana
možnost, da pride do izpustov odpadne vode in s tem do organskega onesnaženja v
akumulacijskem jezeru oziroma v vodnem telesu. Posledično se lahko poslabša tudi stanje
trofičnosti. Prav tako lahko plovba turističnih plovil povzroča organsko onesnaženje zaradi
namernega ali nenamernega izlivanja odpadne vode v vodno telo, kar je z Zakonom o
vodah sicer prepovedano. Organsko onesnaženje zmanjšuje prosojnost vode, vpliva na
kisikove razmere v vodi ter na zgradbo in delovanje združb fitobentosa in bentoških
nevretenčarjev. Posredno ima vpliv tudi na združbo rib.
Negativni vplivi onesnaženja v primeru nesreč (izlitje goriva), izpuhov motorja in strupenih
premazov so najbolj znani v primeru rib (npr. Whitfield in Becker, 2014).
Zaradi premazov proti obraščanju plovil je velika možnost onesnaženja vodnega telesa s
strupenimi snovmi, ki se v njih nahajajo – večinoma so to tributilkositrove spojine (TBT) in
baker. Koncentracija TBT se v okviru določitve kemijskega stanja voda spremlja kot
prednostna snov, koncentracija bakra pa v okviru ekološkega stanja kot posebno
onesnaževalo. Strupene snovi lahko vplivajo na delovanje združb bentoških
nevretenčarjev in rib.
Znano je tudi, da težke kovine povzročajo motnje oz. spremembe v rasti alg (npr.
nastanek atipičnih celic diatomej) in makrofitov (Guilizzoni, 1991; Falasco idr., 2009a;
2009b).
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Strokovnjaki predlagajo, da se na območju plovbe zgradijo tudi posebne lokacije za
mehanično, toplotno ali kemično čiščenje plovil. Na teh lokacijah oziroma objektih bodo
lahko lastniki čolnov opravljali tudi vzdrževalna dela na plovilih, popravila čolnov ter
odstranjevali obloge, ki se nabirajo na plovilih in ovirajo plovbo. Kot ukrep za zmanjšanje
onesnaženja zaradi uporabe premazov proti obraščanju lahko uporabimo ekološki plašč
za zaščito plovil. Ekološki plašč (»slip«) je v bistvu ponjava iz sintetičnega materiala, s
katero ovijemo barko pod vodo, da preprečimo rast alg. Ko s ponjavo prekrijemo celoten
trup plovila pod vodno gladino, se vodo izsesa, da se ponjava tesno prilega trupu in vsem
drugim delom plovila (propeler, krmilo itd.). Po izvedbi tega postopka trup plovila ni več v
neposrednem stiku z vodo, kar zmanjšuje vpliv vode na staranje plovila, predvsem pa ni
več potrebe po uporabi premazov za zaščito pred obraščanjem (Val-navtika, 2018).
Zaradi plovbe s plovili na motorni pogon lahko pride do onesnaženja s poliaromatskimi
ogljikovodiki (v nadaljevanju: PAH), ki jih spremljamo v okviru prednostnih snovi (Uredba
o stanju površinskih voda). PAH nastajajo pri procesih izgorevanja goriva, ki poganja
motorno plovilo, in lahko prehajajo v vodni ekosistem. V času visoke aktivnosti plovil na
motorni pogon se koncentracija PAH v vodi akumulacijskega jezera poviša v primerjavi z
obdobji minimalne aktivnosti (Mastran idr., 1994). Dolgoročno se PAH nalagajo tudi v
sedimentih in vodnih organizmih. Povišane koncentracije PAH se pojavljajo predvsem na
območjih manjših in večjih pristanišč (Mastran idr., 1994). Posebej problematični z vidika
izpustov ogljikovodikov in ostalih onesnaževal so vodni skuterji, saj imajo več konjskih
moči, dosegajo višje hitrosti, temu pa sledijo tudi večji izpusti teh onesnaževal (Asplund,
2000).
Pri dvotaktnih motorjih se ocenjuje (Asplund, 1996a; Asplund, 1996b), da 25–30 % goriva
preide v vodni stolpec oziroma onesnaži vodno telo (odvisno od nastavitev motorja, oljne
mešanice, moči motorja in hitrosti). Problematični so lahko tudi izpusti teh motorjev
(ogljikov monoksid), kar vpliva na količino raztopljenega kisika.
Pri plovbi na motorni pogon obstaja tudi možnost incidentnega onesnaženja z naftnimi
derivati zaradi nepravilnega delovanja motorja ali poškodbe rezervoarja na plovilu, pa
tudi iz rezervoarjev z naftnimi derivati na obrežju vodnega telesa.
Vzpostavitev plovbne poti povečuje zadrževanje ljudi ob in na vodi, kar lahko privede do
povečane količine odpadkov na bregovih in v akumulaciji oz. vodnem telesu.
Problematični so predvsem plastični odpadki, ki lahko zaradi zunanjih vplivov razpadejo
na manjše delce, imenovane mikroplastika. Ta ima lahko različne vplive: ekonomske in
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socialne, okoljske ter ekotoksikološke. Slednji so še posebno nevarni, saj se lahko ob
zaužitju mikroplastike onesnaževala, ki so v plastiki, prenesejo v organizme (Centa, 2016).

4.2 SPREMEMBE HIDROMORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI
Z vidika hidromorfologije plovba predstavlja možnost neposrednih vplivov na morfološke
razmere (spreminjanje globine in širine reke, struktura in substrat rečne struge, struktura
obrežnega pasu) in hidrološki režim (količina in dinamika vodnega toka).
Spremembe hidromorfoloških značilnosti zajemajo fizične spremembe brežin in rečnega
dna ali dna akumulacije, dvigovanje sedimenta, valovanje, neposredni stik plovila z
organskim substratom (makrofiti) in druge fizične obremenitve. Hidromorfološke
spremembe vplivajo na značilnosti habitata ter zgradbo in delovanje združb makrofitov,
fitobentosa, bentoških nevretenčarjev in rib.
Do spremembe brežin lahko pride zaradi ureditve potencialnih dodatnih vstopnoizstopnih mest in pristanišč, izgradnje turistične infrastrukture, dostopnih poti ter
objektov za vzdrževanje plovil neposredno ob obali. Za ureditev omenjenih objektov so
potrebni različni posegi v bregove: odstranjevanje obrežne vegetacije, utrditev bregov,
spreminjanje naklona brežin, sprememba obalne linije (z izkopi in nasutji), poglabljanje
struge, izgradnja pomolov in drugo. Omenjeni posegi spreminjajo značilnosti habitatov in
posledično zgradbo in delovanje združb organizmov (npr. bentoških nevretenčarjev, rib).
Zaradi teh posegov lahko pride tudi do dvigovanja sedimentov, ki povzroča dodatno
hidromorfološko obremenitev, v primeru onesnaženega sedimenta pa tudi poslabšanje
kemijskega stanja voda. Obrežna vegetacija močno povečuje kompleksnost in pestrost
habitatov za vodne organizme in s tem tudi pestrost združb vodnih organizmov. Sweeney
(1992) ocenjuje, da je na odsekih z odstranjeno obrežno vegetacijo oziroma brez nje vsaj
50 % manj habitatov za vodne organizme v primerjavi z odseki s prisotno obrežno
vegetacijo.
Vodni skuterji so redko obravnavani v študijah vpliva na stanje voda, vendar je
ugotovljeno, da je njihov vpliv na brežine in na stanje voda enak ali celo večji v primerjavi
z ostalimi motornimi plovili. Razlog je v tem, da so skuterji manjši, kar jim omogoča večjo
možnost manevriranja blizu obale oziroma brežin (Cross, 1992).
Do sprememb strukture rečnega dna ali dna akumulacije lahko pride na območjih
pristanišč in vstopno-izstopnih mest, kjer se zaradi varnosti plovbe (izplutja in pristajanja
plovil) dno struge poglobi in se nato stalno vzdržuje zadostna globina za varno plovbo.
Poleg tega fizične spremembe substrata rečnega dna ali dna akumulacije lahko povzroča
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tudi sidranje plovil. Vse spremembe strukture rečnega dna zelo negativno vplivajo na
združbe vodnih organizmov (Lammert in Allan, 1999; Wyzga idr., 2009; O'Hare idr., 2006).
Časovna variabilnost substrata ne bo več naravna, ampak se bo substrat spreminjal glede
na aktivnosti v povezavi s plovbo. Glede na to, da se bo nestabilnost substrata povečala,
se bosta zmanjšali pestrost in številčnost vodnih organizmov. V splošnem velja, da se
pestrost in številčnost vodnih organizmov povečujeta glede na stabilnost substrata (ob
prisotnosti organskih snovi) (Giller in Malmqvist, 1998). Zaradi plovbe so še posebej
ogrožene plitvine, ki so sicer izredno pomembni habitati makrofitov, fitobentosa, vodnih
nevretenčarjev in ribjih vrst v smislu razmnoževalnih habitatov, drstišč, skrivališč in
prehranjevališč (Kiauta, 2014; Kolman idr., 2010; Krušnik in Sovinc, 2000; Janc in Jerše,
2009). Plitvine so še posebej pomemben habitat v zajezenih vodotokih, kjer je pestrost
habitatov močno zmanjšana.
Spremembo zgradbe rečnega dna in posledično združb vodnih organizmov povzročajo
tudi vse dejavnosti, ki vplivajo na dvigovanje sedimenta (plovba s plovili na motorni
pogon, nasedanje plovil na plitvinah, sidranje, plovba vodnih skuterjev v plitvih vodah).
Plovba s plovili na motorni pogon lahko povzroča dvigovanje sedimenta neposredno –
zaradi nasedanja plovil v plitvinah oz. zamuljenih delih ali zaradi sidranja. Do dvigovanja
sedimenta lahko pride tudi posredno – ob plovbi, ko plovilo in propeler plovila ustvarjata
turbulence in vodne tokove. Z dvigovanjem sedimenta se poveča količina suspendiranih
delcev v vodi in posledično zmanjša prosojnost vode.
Ugotovljeno je bilo, da je jakost dvigovanja sedimenta odvisna od velikosti in hitrosti
plovila, globine vode ter strukture rečnega dna. Pri globini, večji od 3 m, je dvigovanje
sedimenta minimalno (Asplund, 1996b).
Poleg tega se z dvigovanjem sedimenta iz njega sprostijo hranila (npr. fosforne spojine), ki
so povod za cvetenje alg. Ob naloženih strupenih snoveh v sedimentu lahko pride tudi do
sprostitve teh snovi iz sedimenta in povečane koncentracije v vodnem stolpcu (Yousef
idr., 1980). Zmanjšana prosojnost zaradi dvigovanja sedimenta pomeni motnjo delovanja
vodnega ekosistema, saj lahko povzroči manjšo rast makrofitov in fitobentosa zaradi
zmanjšanja dostopnosti svetlobe za fotosintezo (Hilton idr., 1982; Murphy in Eaton,
1983), s tem pa preko prehranjevalne verige in spremembe habitata vpliva tudi na
združbo bentoških nevretenčarjev in rib. Zaradi dvigovanja sedimenta se poveča
koncentracija suspendiranih snovi, ki očitno vplivajo na vodne organizme, in sicer zaradi
nepredvidljivih kratkotrajnih povečanj koncentracije suspendiranih snovi (70–80 g/L) ter
zaradi visokih povprečnih vrednosti koncentracije suspendiranih snovi (4–5 g/L) v
celotnem obdobju premeščanja sedimenta (EIFAC, 1964; Albaster in Lloyd, 1982). Crosa
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idr. (2010) so predlagali maksimalne dovoljene vrednosti koncentracij suspendiranih
snovi: 10 g/L (dnevno povprečje) in 5 g/L (povprečje celotnega trajanja premeščanja
sedimentov). Za Evropo je predlagana maksimalna koncentracija suspendiranih snovi 25
mg/L, dopustna za zaščito vodnih organizmov (EIFAC, 1964). V Sloveniji je priporočena
vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih in ciprinidnih vodah ≤ 25 mg/L (Uredba o
kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, Uradni list RS, št. 46/02 in
41/04 – ZVO-1). Tudi samo dvigovanje sedimenta in njegovo ponovno posedanje imata
neposreden fizični vpliv na združbi fitobentosa in bentoških nevretenčarjev. Zaradi
usedanja drobnih delcev (mulja) substrat postane neprimeren habitat za naselitev vodnih
organizmov (fitobentosa, bentoških nevretenčarjev), onemogoča transport vode, hranil in
plinov v intersticijske prostore (vrzeli med večjimi delci substrata), kar pa najbolj ogroža
ribe (Giller in Malmqvist, 1998; Čarf idr., 2012).
Vodni skuterji predstavljajo veliko nevarnost za dvigovanje sedimenta, saj lahko delujejo v
plitvih vodah, z veliko hitrostjo in na nedostopnih območjih, kjer plovba z večjimi plovili
običajno ni možna (Asplund, 2000; Burgin in Hardiman, 2011). Raziskovalci navajajo, da
vodni skuterji povzročajo izredne negativne vplive na nevretenčarje in ribe zaradi poškodb
dihalnih organov z drobnimi delci, povečanja »drifta« (plavljenja) organizmov, motenj
razmnoževalnega in prehranjevalnega vedenja ter drstenja rib, hkrati pa vplivajo tudi na
makrofite in alge zaradi povečanja motnosti vode (Murphy in Eaton, 1983; Mosisch in
Arthtington, 1998).
Jakost valovanja, ki ga povzročajo plovila na motorni pogon, je odvisna od dolžine, ugreza
in hitrosti plovila. Najvišji valovi se pojavijo ob glisiranju (Žagar idr., 2008). Vpliv valovanja
je odvisen tudi od oddaljenosti plovila od obale ter lastnosti akumulacije (globina vode,
naklon brežin in širina akumulacije). Valovanje lahko s fizično silo vpliva na združbe
makrofitov, bentoških nevretenčarjev in rib (Gabel idr., 2012). Plovilo z dolžino 6,5 m, ki
vozi 11 km/h, povzroča za 30 % manj stresa za združbo bentoških nevretenčarjev v
obrežnem pasu v primerjavi s plovilom, ki vozi 14 km/h. Plovilo, ki vozi 35 m od obale,
povzroča za 50 % manj stresa za združbo bentoških nevretenčarjev kot tisto, ki vozi 20 m
od obale. Povečano valovanje lahko omejuje rast makrofitov, ki se razraščajo do gladine
vode ali nad njo. Pogosto je lahko spreminjanje vodne gladine prevelik fizični stres za
makrofite ali pa vpliva na uspešnost njihove kolonizacije, saj je stopnja rasti makrofitov
počasna; za naselitev makrofitov in razvoj makrofitske združbe je potrebno daljše obdobje
hidrološke stabilnosti (Lacoul in Freedman, 2006; Franklin idr., 2008).
Moč vpliva valovanja je zelo odvisna od vrste substrata, na katerega so pritrjeni bentoški
nevretenčarji (Gabel idr., 2012). Na strukturno bolj kompleksnem substratu je vpliv manjši
zaradi razpršitve energije valov in možnosti zatočišč za bentoške nevretenčarje. Največji
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vpliv je opazen na peščenem substratu, nekoliko manjši na kamnitem, še manjši na lesu
(»coarse woody debris«), še manjši na substratu, poraščenem s trstičjem, in najmanjši na
koreninah. Poleg tega vztrajno valovanje dolgoročno zmanjšuje kompleksnost substrata in
s tem povečuje vpliv na združbe bentoških nevretenčarjev. Če je prevladujoči substrat
droben, je njegova nestabilnost velika; v tem primeru zelo negativno vpliva tudi na
fitobentos, saj je droben substrat že tako manj primeren za njegovo naselitev (poškodbe,
zmanjšanje dostopnosti kisika in hranil) (Giller in Malmqvist, 1998). Nestabilnost
substrata, ki je posledica valovanja, negativno vpliva na makrofite, saj onemogoča njihovo
ukoreninjenje in obstoj združbe (Franklin idr., 2008).
Vodni skuterji so plovila, ki nimajo propelerja. Kljub temu je vpliv vodnih skuterjev na
združbe vodnih organizmov velik in celo večji od ostalih plovil na motorni pogon, saj s
pogonskim vodnim curkom, visokimi pospeški in hitrostjo ter izvajanjem naglih zavojev
ustvarjajo močno turbulenco (Asplund, 2000; Burgin in Hardiman, 2011).
Vožnja s plovili na motorni pogon povzroča valovanje, ki se lahko odrazi tudi v eroziji na
bregovih. S tem se spremenijo naklon brežin, zgradba substrata na bregovih in v strugi ter
lastnosti habitatov, kar vpliva na združbe vodnih organizmov. Erozija povzroča tudi
spremembe v prosojnosti vode. Moč erozije je odvisna od tipa bregov, naklona in
pokritosti bregov z vegetacijo, pa tudi od oddaljenosti plovila od bregov. Velikost valov in
s tem nevarnost erozije bregov se namreč z oddaljenostjo plovila od bregov zmanjšujeta.
Najbolj so izpostavljene strme, erodirane (neutrjene) brežine brez zarasti. Vnos drobnih
delcev v vodotok zaradi erozije tudi neposredno negativno vpliva na združbe vodnih
organizmov, saj drobni delci bodisi poškodujejo organizme ali njihove dihalne organe
bodisi prekrijejo površino in onemogočijo izmenjavo plinov ali dostop svetlobe primarnim
producentom (Giller in Malmqvist, 1998).
Plovila na motorni pogon in vodni skuterji lahko pridejo v fizični stik s substratom na
rečnem dnu. Zaradi neposrednega stika plovila se spremeni sestava rečnega dna –
kakovost habitatov za vodne organizme in posledično združbe vodnih organizmov.
Propelerji plovil in plovila sama lahko fizično poškodujejo makrofite in jih izkoreninjajo
(Murphy in Eaton, 1983). Pri plovbi so izpostavljeni predvsem plitvi deli vodnih teles,
obrežni pasovi, kjer lahko stik propelerja ali plovila z makrofiti povzroči poškodbe, strig ali
izkoreninjenje celotne rastline. Plovbo je zato treba usmerjati stran od brežin ter ustrezno
in na primernih mestih urediti vstopno-izstopna mesta oz. pristanišča, saj ta neposredno
vplivajo na makrofite in obrežno vegetacijo ter posledično na stanje voda. Vodni skuterji,
s katerimi je omogočena plovba v plitvih vodah, so velika motnja v rasti in obstoju
vodnega rastlinstva (Cross, 1992; Asplund, 2000). Makrofiti predstavljajo habitat in
substrat za pritrjanje in prehrano bentoških nevretenčarjev, fitobentosa in zatočišče za
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ribe, zato propelerji plovil in vodni skuterji posredno vplivajo tudi nanje. Plovila zaradi
ustvarjanja vrtincev in dvigovanja sedimenta v plitvi vodi povzročajo »drift« (plavljenje)
vodnih nevretenčarjev (npr. ličink kačjih pastirjev), poškodovanje ali smrt posameznih
osebkov med procesom preobrazbe, beg odraslih z njihovih teritorijev, ki pri nekaterih
vrstah lahko pomeni definitivni odgon ali negativno vpliva na parjenje in odlaganje jajc
itd. Resnost posledic plovbe je odvisna od vrste organizma in njenih bioloških
specifičnosti. Za lokalno populacijo večine vrst so taki učinki večinoma manj usodni, pri
redkih vrstah pa morejo vendarle povzročiti uničenje lokalne populacije (Kiauta, 2014).
Na plitvejših oz. ožjih odsekih, kjer makrofiti preraščajo strugo po sredini oziroma v celoti,
je plovbo smiselno prepovedati, saj je tam nevarnost vpliva na vodne organizme velika
(Lebar, 2009).

4.3 PODVODNI HRUP
Zaradi podvodnega hrupa se spremeni vedenje rib, predvsem se poveča zapuščanje
drstišč za daljše obdobje (Mueller, 1980). Hrup predstavlja stres za ribe, ogroža njihovo
rast, spolno dozorevanje, razmnoževanje, odpornost proti boleznim in preživetje
(Wysocki idr., 2006). Zaradi hrupa sta motena razmnoževanje in prehranjevanje rib ter
posledično izvajanje športnega ribolova, zato mora biti čas plovbe omejen. Poleg vseh
prisotnih obremenitev je za ustrezno varstvo ribje združbe treba upoštevati značilnosti
plovila, hidrologijo, sezono, sestavo združbe rib in habitata (Wysocki idr., 2006).
Za vodne skuterje je značilna izredno visoka stopnja hrupa. S tega vidika so vodni skuterji
še posebej problematični, saj je znano, da povzročajo hrup, ki je na splošno škodljiv za
vodne in obvodne organizme, vpliva na njihovo vedenje in lahko povzroča poškodbe sluha
(Cross, 1992). Nekateri raziskovalci so ugotovili nekajkrat večjo jakost hrupa (v dB) pri
vodnih skuterjih v primerjavi s hrupom drugih plovil z izvenkrmnim motorjem (Wagner,
1994). Vodni skuterji imajo edinstven pogonski sistem, ki omogoča pogosto ustavljanje in
pospeševanje ter delovanje pri polnem plinu, pri čemer pa se ustvarja močan hrup. Glede
na to, da je z vodnimi skuterji možna plovba tudi v bolj nedostopnih in plitvih odsekih
površinskih voda, bolj motijo vodno in obvodno živalstvo kot večja plovila. Tudi hitrost
spreminjanja jakosti hrupa je veliko večja pri vodnih skuterjih kot pri ostalih plovilih, zato
je ta hrup veliko bolj moteč (Asplund, 2000).
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4.4 VNOS TUJERODNIH VRST
Tujerodne vrste so lahko v vodna telesa vnesene namerno ali nenamerno; namerno z
vlaganjem, za biološko kontrolo ali v okrasne namene in nenamerno kot posledica
raznovrstnega ladijskega prometa ali pobega iz gojitvenih objektov (ERICo, 2015).
Nenamerni prenos tujerodnih vrst med vodnimi telesi je danes pogostejši zaradi večje
mobilnosti ljudi in lahko poteka:
 s prenosom na trupih plovil, plavajočih objektov (boje, vodna mehanizacija) in
druge opreme (sidra, motorji);
 z ribiško opremo (npr. ribiški škornji) in živimi vabami za ribolov; žive vabe so
namreč pogosto tujerodni organizmi;
 preko vodnih športov (potapljanje, veslanje, deskanje na vodi, smučanje na vodi,
vožnja s skuterji, gliserji idr.);
 zaradi vojaških aktivnosti;
 z raziskovalno opremo.
Na tak način je do prenosa tujerodnih vrst prišlo tudi med povodji in morji. Znani so
prenosi skupin vodnih organizmov: rib, rakov, mehkužcev in rastlin. Z nenamernim
prenosom na trupih ladij ali z ribiško opremo je bila v Slovenijo vnesena školjka potujoča
trikotničarka (Dreissena polymorpha), z vodnimi športi so prišle tudi npr. vrste iz rodu
Elodea (Elodea nuttallii), zaradi vojaških aktivnosti pa vrsta vodne bolhe (Daphnia parvula)
(ERICo, 2015).
Tujerodne vrste vodnih organizmov s svojo prisotnostjo lahko vplivajo na zgradbo in
delovanje obstoječih združb vodnih organizmov (makrofitov, fitobentosa, bentoških
nevretenčarjev, rib) ter na stanje vodnega in obvodnega ekosistema. Vnesene vrste rib
lahko zaradi drugačnega načina prehranjevanja (npr. na dnu) spreminjajo habitatske
razmere in s tem vplivajo na rast makrofitov, fitobentosa ter na prisotnost bentoških
nevretenčarjev. Zaradi tekmovanja za prostor, hrano in drstišča lahko tujerodne vrste rib
tudi izpodrinejo avtohtone (Neobiota Slovenije, 2012). Poleg sprememb v stanju
habitatov lahko prisotnost in delovanje tujerodnih vrst privede tudi do sprememb
vitalnosti organizmov, obstoječih prehranjevalnih verig, delovanja vodnega ekosistema in
ekološkega stanja voda (Smolar - Žvanut in Blumauer, 2013).
Naravno razširjena potujoča trikotničarka v območju Črnega, Kaspijskega in Azovskega
morja se je v 19. stoletju razširila na severozahod Rusije in nato v manj kot sto letih v
skoraj vse evropske države (Birnbaum, 2011). Pred dvema desetletjema se je k nam
razširila iz Avstrije po reki Dravi in naj bi se nahajala vzdolž celotnega slovenskega dela
reke Drave (Arnuš, 2003). Leta 2010 so školjko odkrili v Blejskem jezeru, relativno daleč
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od reke Drave (Remec Rekar, 2013a). Potujoča trikotničarka v Blejskem jezeru predstavlja
grožnjo za jezerski ekosistem, saj pri veliki populaciji posega v obstoječe prehranjevalne
cikle in spreminja vrstno sestavo planktona (Remec Rekar, 2013a). Poleg tega predstavlja
grožnjo tudi z vidika (nenamernega) prenosa v bližnje rečne in jezerske ekosisteme (npr. v
Bohinjsko jezero, Savo in drugod po Sloveniji).
Gostejša populacija potujoče trikotničarke vpliva na zgradbo in sestavo združbe bentoških
nevretenčarjev. Psevdofeces školjk (neprebavljeni delci, povezani s sluzjo in ostalim
materialom) predstavlja povečano količino hrane za nevretenčarje, kar vpliva na
številčnost vrst bentoških nevretenčarjev. Izven območja njene naravne poselitve je to
edina vrsta, ki se lahko pritrdi na trdo podlago. V peščenem okolju se tako organizem
pritrjuje na druge mehkužce z lupino, jim onemogoči zapiranje lupin, oteži premikanje in
jih sčasoma povsem zakoplje v mehko dno (Remec Rekar, 2013b). Številne pritrjene
školjke spreminjajo tudi abiotske dejavnike habitatov (Ricciardi, Whoriskey in Rasmussen,
1997, v Arnuš, 2003; Nebiota Slovenije, 2012).
Plovba pomeni obremenitev tudi z vidika vnosa in prenosa tujerodnih rastlinskih vrst, kot
so npr. kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), ameriška deljenolistna rudbekija
(Rudbeckia laciniata), indijska žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) in japonski
dresnik (Fallopia japonica). Tujerodne rastlinske vrste v novem okolju spremenijo
medvrstne odnose ter vplivajo na kroženje snovi, kar spremeni delovanje ekosistema.
Tujerodne invazivne vrste lahko zelo hitro naselijo odprte površine, še posebej ob cestah
in vodotokih, kjer tvorijo obsežne sestoje. Na račun tujerodnih rastlin se lahko bistveno
zmanjša število avtohtonih rastlin, ki omogočajo hidromorfološke procese, zato so
tujerodne vrste rastlin prepoznane kot delna funkcionalna vegetacija in parameter
hidromorfološke spremenjenosti (Jogan idr., 2012). Pojav tujerodnih rastlinskih vrst (npr.
različnih vrst dresnikov) je zelo pogosto povezan s spreminjanjem brežin (utrjevanje
brežin, odstranjevanje obrežne vegetacije). Dele rastlin (korenike, semena) se prinese na
neokužena mesta ob izvajanju del (okužena zemljina, neočiščeni delovni stroji) ali pa se
rastline naselijo kasneje, saj jim je zaradi odstranjene obrežne vegetacije omogočena
naselitev (deli rastlin pridejo z vodnim tokom, odloženim odpadnim materialom).
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5 NADZOR
5.1 SPLOŠNO O UPRAVNEM NADZORU
Da bi bila oblast učinkovita, mora vzpostavljati regulatorni sistem. Nadzor, tudi
inšpekcijski, ima kot oblika upravne kontrole predvsem dva cilja, tj. zagotoviti spoštovanje
veljavnih predpisov in pridobivati povratne informacije v regulatorni zanki. Inšpekcijski
nadzor torej ima in bo vedno imel svojo vlogo v vsakem oblastnem sistemu. Glede na
opredelitev ciljev inšpekcijskega nadzora je treba določiti času in prostoru primerne
oblike le-tega, da bi bil učinkovit – v smislu doseganja zakonitih ciljev sistemske in
področne zakonodaje (Kovač idr., 2016, str. 291).
»Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in
podzakonskih predpisov« (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 163). Poleg področnih predpisov
ga ureja Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 40/14). Izvajanje nadzorne funkcije javne uprave je zelo pomembno, saj bi
predpisi brez nadzora ostali le mrtva črka na papirju. Inšpekcijski nadzor se izvaja na vseh
upravnih področjih, kjer javni interes naslovnikom narekuje ali prepoveduje oziroma
omejuje določeno ravnanje. Primarno je inšpekcijski postopek upravni, prekrškovni
postane, ko je neko protipravno ravnanje opredeljeno kot prekršek, za katerega je
predpisana sankcija ter določena pristojnost inšpektorja, da preganja storilca prekrška
(Kovač idr., 2016, str. 168).
Inšpekcijski nadzor zagotavlja povratne informacije za oblikovanje in učinkovitejše
delovanje področne javne politike. Prav tako je zelo pomemben element celotnega
koncepta sodobne dobre uprave in dobrega javnega upravljanja (Kovač idr., 2016, str. 7).
Namenjen je tudi zagotavljanju enakosti pred zakonom. Inšpekcijski nadzor je pomembna
družbena funkcija, saj se s to obliko dejavnosti kažejo slika družbene realnosti ter
razmerja med oblastjo in člani družbe. Je sistemska funkcija pri oblikovanju in izvajanju
oblasti (Kovač idr., 2016, str. 19).
Nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem zakonov izvajajo inšpektorji, ki so uradne osebe s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektorat oziroma drug inšpekcijski organ v
sestavi ministrstva (urad, uprava …) odloča na prvi stopnji v zvezi z državnimi inšpekcijami.
O pritožbah odloča ministrstvo, v okviru katerega deluje prvostopenjski inšpekcijski organ.
Državne inšpekcije so krajevno pristojne za celo državo, čeprav so organizirane
teritorialno. Vsaka inšpekcija izvaja nadzor na svojem področju. Če inšpektor pri nadzoru
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ugotovi kršitev s področja drugih inšpekcij, o tem sestavi zapisnik s predlogi ukrepov, ki ga
pošlje pristojni inšpekciji. Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, izda začasno odločbo
izven svoje pristojnosti.
Za vprašanja v delu, ki se nanaša na procesno vodenje upravnega inšpekcijskega
postopka, ki ga ZIN procesno ne ureja, se subsidiarno uporablja Zakon o splošnem
upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), za vodenje prekrškovnih postopkov pa pravno
podlago procesnega zakona predstavlja Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in
15/17 – odl. US).
Odločitev inšpektorja je v primeru, ko vpliva na pravni položaj stranke v inšpekcijskem
postopku, upravni akt, ki ga je mogoče izpodbijati v upravnem sporu. V upravnem sporu
se varujejo posamezniki in pravne osebe, ki bi lahko bili z oblastveno odločitvijo
inšpektorja prizadeti v svojem pravnem položaju (Kovač idr., 2016, str. 49).
Učinkovit inšpekcijski nadzor je sestavni del dobrega upravnega sistema, če stremi k
varstvu javnega interesa, obenem pa varuje pravice strank pred čezmerno uporabo
oblasti. Stalno usposabljanje inšpektorjev je nujno potrebno, še posebej zaradi njihove
temeljne izobrazbe, ki praviloma ni pravna (Kovač idr., 2016, str. 293).
Učinkovito inšpiciranje torej pomeni strokovno in zakonito odzivno ukrepanje, ki se
osredotoča na za javni interes bistvene nevarnosti v skladu s prioritetami področja in
vedno deluje sorazmerno z mislijo na učinke svojega dela v dolgoročnem obdobju (Kovač
idr., 2016, str. 295).
Občinski inšpektorji delujejo v okviru občinske uprave na prvi stopnji, o pritožbah zoper
njihove odločbe odloča župan. Na občinski ravni pa so inšpektorji oziroma inšpektorati
pristojni za območje občine, v okviru katere delujejo. ZLS omogoča ustanovitev
medobčinskega inšpektorata kot obliko skupne občinske uprave. Njegova pristojnost se
razteza na območja vseh občin, ki so ga ustanovile (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 174).
ZLS v prvem odstavku 50.a člena določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje
pristojnosti. V drugem odstavku tega člena je določeno, da se lahko za opravljanje
nadzorstva v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija. Tretji odstavek
citiranega člena pa določa, da inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski
inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z
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zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. Drugi odstavek 49.a člena istega zakona
določa, da se občine lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske
uprave.
Cilj medobčinskega sodelovanja je večja strokovnost, učinkovitost in uspešnost izvajanja
nalog. Splošni pravni okvir medobčinskega sodelovanja v Republiki Sloveniji predstavljajo
Ustava Republike Slovenije (Ustava), MELLS in ZLS. MELLS v prvem odstavku 10. člena
določa, da imajo lokalne oblasti pri izvajanju svojih pooblastil: 1) pravico sodelovati in 2) v
okviru zakona oblikovati konzorcije z drugimi lokalnimi oblastmi za izvajanje nalog
skupnega pomena. Določbe ZLS glede medobčinskega sodelovanja so se spreminjale. Ena
od institucionalnih oblik medobčinskega sodelovanja so organi skupne občinske uprave.
ZLS določa, da občine lahko ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.
Prvi primer skupne občinske uprave je bila občina Ptuj leta 1999. Skupno število
vključenih občin pri vseh nalogah je zelo visoko, saj od 212 občin sodelujeta kar 202.
Porastu ustanovljenih organov skupnih občinskih uprav je sledil tudi porast sredstev
sofinanciranja (okoli 6 milijonov evrov/leto). Analiza nalog kaže, da močno prevladuje
sodelovanje pri klasičnih oblastnih upravnih nalogah – inšpekcijskem nadzoru (38
odstotkov) in redarstvu (36 odstotkov), kot je prikazano na sliki 2 (Rakar, 2020, str. 119138).
Slika 2: Deleži nalog organov skupnih občinskih uprav

Vir: Pavlović (2019, v Rakar, 2020, str. 138)
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Skupne občinske uprave predstavljajo racionalen in demokratičen način izvajanja
temeljnih pooblastil in nalog lokalnih skupnosti kot temelja demokracije in delovanja naše
države, zato jih je treba odločno spodbujati, jih stalno nadgrajevati in tudi finančno
podpirati ter si zastavljati vedno nove izzive na poti povezovanja.
Inšpektorji so pri izvajanju inšpekcijskega nadzora samostojni v okviru svojih pooblastil. Ta
samostojnost ni zagotovljena na občinski ravni, saj imajo glede na obseg nalog in
kadrovske kapacitete le redke občine sploh vzpostavljene oddelke nadzorstva (poleg
inšpekcij še redarstva), zato inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorji na posameznih
delovnih mestih v občinski upravi (od oddelkov za gospodarske javne službe do kabineta
župana) (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 169).
Pomen posebne organiziranosti državnih inšpekcij v organih v sestavi ministrstev je
pomemben predvsem zaradi njihove specifične narave dela in potrebe po samostojnosti
in apolitičnosti. Inšpekcijski nadzor v izvirnih nalogah samoupravnih lokalnih skupnosti
izvajajo tudi občinske inšpekcije (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 164).
ZIN velja tako za državne kot občinske inšpekcije. Izjemoma ZIN ne velja za občine v III.
poglavju, ki se nanaša na organizacijo inšpekcij (8.–11. člen). ZIN se ne uporablja za
upravno inšpekcijo, inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev, proračunsko inšpekcijo in
druge oblike notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in
organov lokalnih skupnosti (ZIN, 3. člen).
Razlika v organizaciji državnih in občinskih inšpekcij se kaže v določbi 11. člena ZIN, ki se
nanaša na koordinacijo delovanja inšpekcij in pravi, da se za medsebojno koordinacijo
dela in doseganje večje učinkovitosti različnih inšpekcij ustanovi inšpekcijski svet kot
stalno medresorsko delovno telo, ki ga vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo
minister pooblasti. Člani inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji in predstojniki organov
oziroma poslovodni organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija, oziroma osebe,
ki jih predstojnik oziroma poslovodni organ pooblasti. Inšpekcijski svet opravlja naloge,
povezane z doseganjem večje učinkovitosti in usklajenosti delovanja inšpekcij, tako da
usklajuje skupno izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora različnih inšpekcij, obravnava
skupna vprašanja glede delovanja inšpekcij, vprašanja, povezana z usposabljanjem v
inšpekcijah, obravnava in usklajuje oziroma načrtuje ukrepe za zagotovitev informacijske
podpore inšpekcijam.
Zgoraj navedeno pomeni, da vodje občinskih inšpekcij ne smejo sodelovati v
inšpekcijskem svetu. Določbo 11. člena bi bilo torej nujno dopolniti in razširiti na lokalno
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raven, saj se nadzorstvena področja prekrivajo in dopolnjujejo, za kar je nujno
usklajevanje državne in lokalne ravni.
Iz poročila inšpekcijskega sveta za leto 2018 je razvidno, da je bilo na dan 31. 12. 2018 v
inšpekcijskih organih skupaj zaposlenih 5.353 oseb, med njimi 1.487 (27,8 %)
inšpektorjev. V primerjavi s podatki o številu zaposlenih na zadnji dan v letu 2017,
predstavljenimi v poročilu o delu inšpekcijskega sveta za leto 2017, se je v letu 2018 pri
vseh inšpekcijskih organih skupno število zaposlenih povečalo za 164, od tega se je število
inšpektorjev povečalo za 22.
Inšpekcijski nadzor je učinkovit, če se na podlagi preteklega ukrepanja kršitve ne
ponavljajo oziroma jih je tako področno kot generalno manj. Da bi uprava dosegala želeno
učinkovitost, mora spremljati tako izvajanje veljavne zakonodaje pri zavezancih kot
kvalitativne (in ne le kvantitativne) rezultate dela posameznih inšpekcij in inšpekcij kot
celote (Kovač idr., 2016, str. 33).
Inšpekcije (naj) delujejo s ciljem, da bi se v praksi vzpostavil veljaven pravni red in
odpravile morebitne neskladnosti oziroma pomanjkljivosti med normiranim in realnim.
Delovanje inšpekcij je ena od ključnih javnih nalog v funkciji pravne države in učinkovite
javne uprave. Skupaj z ostalimi funkcijami uprave inšpekcije zagotavljajo izvajanje
(upravnega) prava in sprejetih javnih politik, saj nadzor nad spoštovanjem veljavnih
predpisov zagotavlja tako njihovo uvajanje kot potrebne spremembe regulacije, če ta v
praksi ne živi ali ne dosega želenih ciljev (Kovač idr., 2016, str. 310).
Veljavna ureditev inšpekcijskega nadzora v ZIN ima več slabosti, ki so sistemskega značaja,
zato bi bilo treba ZIN najmanj celovito prenoviti, če že ne v jedru razbremeniti današnje
primarno represivne funkcije z njeno partnersko in preventivno preusmeritvijo (Kovač
idr., 2016, str. 311).

5.2 ANALIZA POSEBNOSTI NADZORA GLEDE PLOVBE PO CELINSKIH
VODAH
V VI. poglavju ZPCV je določeno, da nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo inšpektor za plovbo po celinskih vodah
pri ministrstvu, pristojnem za plovbo po celinskih vodah, in policija, nad vojaškimi plovili
pa inšpekcijski organ, pristojen za obrambo. Inšpekcijsko nadzorstvo po ZPCV (36. člen)
obsega nadzor nad: plovili, člani posadke plovil, vzdrževanjem pristanišč in vstopnoizstopnih mest, plovbnim območjem, graditvijo objektov na vodi ter obali in obrežju,
prevozom oseb in blaga, izvajanjem plovbnega režima, plavajočimi napravami in
69

izvajanjem varstva pri delu članov posadk na plovilih. Vzdrževanje rek je ključnega
pomena za plovbo po celinskih plovnih poteh, saj slabo vzdrževanje lahko povzroči
poslabšanje obstoječih pogojev za plovbo ter ustvarjanje novih ozkih grl, ki zmanjšujejo
uspešnost infrastrukturnih projektov na celinskih plovnih poteh.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (URSP) kot organ v sestavi Ministrstva za
infrastrukturo opravlja med drugim tudi nadzor nad varnostjo plovbe in inšpekcijski
nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah. Trenutno je na
URSP zaposlen le en inšpektor za plovbo po celinskih vodah za območje celotne države,
kar kaže na izrazito kadrovsko podhranjenost tega področja. Iz poročila o delu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo v letu 2018 je razvidno, da je v letu 2018 inšpektor za
plovbo po celinskih vodah opravil 40 inšpekcijskih nadzorov na celinskih vodah, sodeloval
v treh skupnih inšpekcijskih nadzorih na reki Dravi in Ptujskem jezeru, na reki Soči in na
reki Ljubljanici. Inšpektor za plovbo po celinskih vodah je v letu 2018 izdal devet odločb, s
katerimi je bila začasno prepovedana uporaba plovil ali plavajočih naprav, in pet odločb za
odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti. V dvanajstih primerih se je inšpekcijski nadzor
končal s takojšnjo ustavitvijo postopka, saj nepravilnosti niso bile ugotovljene. Pristanišče
»Špica« na reki Ljubljanici je v prilogi 11.
Za ureditev plovbe po posameznih celinskih vodah je na svojem območju pristojna lokalna
skupnost, ki s predpisom uredi plovbni režim in določi plovbno območje ter posledično
tudi lokacije pristanišč in vstopno-izstopnih mest (4. in 13. člen ZPCV). Plovbni režimi so v
glavnem urejeni slabo in pomanjkljivo, prav tako niso ustrezno označena plovbna
območja, za katera je predpisan plovbni režim. Vstopno-izstopna mesta bi morala biti
označena z informativnimi in opozorilnimi tablami, na katerih bi bila navedena tudi
nevarna območja plovbe. Na teh tablah bi morala biti tudi informacija o pristojnih službah
v primeru nezgode.
ZLS določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji in redarji pod okriljem
občinskih ali medobčinskih inšpektoratov. Na področju plovbe po celinskih vodah morajo
izvajati nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov o določitvi plovbnega režima. Vendar
pa občinski inšpektorji in redarji skoraj nikjer v Sloveniji ne preverjajo izvrševanja določb
občinskih odlokov, ki določajo plovbne režime in s tem varnost plovbe, in to predvsem
zaradi slabega poznavanja tega področja ter omejenega števila inšpektorjev in redarjev, ki
se največkrat ukvarjajo s cestnim prometom in parkirišči.
Za varnost plovbe na plovbnem območju skrbi skrbnik plovbnega območja z rednimi
pregledi. Morali bi določiti, na kakšen način in kam se zabeležijo podatki o pregledih ter
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kako dolgo jih je treba hraniti. S tem bi bil omogočen preglednejši nadzor nad
skrbništvom.
Po ZV-1 je plovba s plovili na motorni pogon po celinskih vodah prepovedana. Vlada pa
lahko s posebnim predpisom določi posamezne celinske vode ali njihove dele, na katerih
je uporaba plovil na motorni pogon dovoljena. Te uredbe določajo plovbna območja, kjer
je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, in pogoje rabe vodnega dobra za plovbo.
Določeni so pogoji za plovbo, pogoji za plovila na motorni pogon, čas in prepovedi plovbe.
Ker je ZV-1 v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, opravljajo nadzor nad izvajanjem
teh uredb tudi inšpektorji, pristojni za vode, zaposleni na Inšpektoratu za okolje in prostor
– IRSOP.

5.3 PROBLEMATIKA PRISTOJNOSTI NADZORNIH ORGANOV
Problematika glede nadzora nad varnostjo plovbe, ki ga izvajajo državne in lokalne
inšpekcijske službe (občinski in medobčinski inšpektorati) nad določbami ZPCV, ZV-1,
vladnih uredb in občinskih odlokov, se kaže v nepovezanem nadzoru, ki nima enotnih
evidenc o ugotovitvah in zaznanih kršitvah. Zato bi morali spremeniti, dopolniti in z
evropskimi predpisi uskladiti posamezne predpise, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.
Ker so občinski odloki pisani na osnovi 4. in 13. člena ZPCV, bi morali v ZPCV dodati, da
mora občinsko redarstvo obveščati inšpektorja za plovbo po celinskih vodah o svojih
aktivnostih in ugotovljenih kršitvah pri opravljanju nadzora nad varnostjo plovbe po
celinskih vodah. Vzpostaviti bi bilo treba arhiv za statistične podatke o opravljenih
nadzorih nad varnostjo plovbe, ki bi ga vodila Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in
do katerega bi imele dostop tudi lokalne inšpekcijske službe. Na ta način bi bili vsi
pristojni organi na državni in lokalni ravni povezani, kar bi omogočalo tudi boljše
sodelovanje na tem področju in učinkovitejši nadzor.
Prav tako bi morali okrepiti nadzor nad sprejetimi občinskimi akti in slab ter nepovezan
inšpekcijski nadzor nad varnostjo plovbe na celotnem območju države, in to s strani vseh
organov, ki jim ZPCV nalaga nadzor. Te organe bi bilo treba tudi kadrovsko ter strokovno
okrepiti.
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6 REZULTATI RAZISKOVANJA
6.1 PREVERITEV HIPOTEZ
Z namenom doseči zastavljene cilje smo s pomočjo raziskave preverjali tri zastavljene
hipoteze, katerih rezultate predstavljamo v nadaljevanju tega poglavja.
PREVERITEV HIPOTEZE 1:
Z ustrezno ureditvijo področja plovbe po celinskih vodah bi lahko razbremenili cestni
transport in s tem pomembno prispevali k zmanjševanju onesnaževanja okolja zaradi
prometa.
Skupaj z železniškim prometom in prevozom po morju na kratkih razdaljah lahko prevoz
po celinskih vodah prispeva k trajnosti transportnega sistema. Plovba po celinskih vodah
je najbolj učinkovita v smislu zunanjih stroškov, še zlasti onesnaževanja in varnosti
(dvainpolkrat cenejša kot cestni promet). Poleg tega zagotavlja tudi izjemno velike
možnosti za razvoj kapacitet. Povečanje plovbe po celinskih vodah lahko vodi do znatnega
znižanja prevoznih stroškov. Dostopnost cenovno ugodnih prevoznih storitev po celinskih
vodah se je izkazala za odločilni lokacijski dejavnik v evropski industriji. Prav tako je
promet po celinskih vodah veliko bolj varen od ostalih oblik (Komatina, 2009).
V primerjavi s cestnim transportom je plovba po celinskih vodah okoljsko bolj prijazna in
energetsko učinkovita, zato lahko prispeva k trajnostnemu socio-ekološkemu razvoju v
regiji (Načrt upravljanja voda za Savski bazen, 2014, str. 112).
Po podatkih Evropskega računskega sodišča, ki je leta 2015 pripravilo posebno poročilo z
naslovom »Prevoz po celinskih plovnih poteh v Evropi: modalni delež in pogoji za plovbo
se od leta 2011 niso bistveno izboljšali«, cilj politike, tj. preusmeritev prevoza s cest na
prevoz po celinskih plovnih poteh in izboljšanje plovnosti, ni bil dosežen. Med letom 2001,
ko je bil ta cilj določen, in letom 2012, ko so bili dostopni zadnji statistični podatki, se
modalni delež prevoza po celinskih plovnih poteh ni bistveno povečal in je predstavljal
okoli 6 %. Izjeme so Belgija, Francija in Nizozemska, kjer se je modalni delež opazno
povečal. V drugih državah članicah je modalni delež ostal bolj ali manj nespremenjen ali
pa se je zmanjšal.
Po mnenju sodišča se strategije EU za prevoz po celinskih plovnih poteh niso uspešno
izvajale. Projekti, ki jih financira EU, niso bili vedno usklajeni s cilji tovornega prevoza po
celinskih plovnih poteh in le nekaj jih je izboljšalo pogoje za plovbo. Odpravljena so bila
nekatera ozka grla, ki pa jih še vedno obdajajo druga ozka grla. Vpliv teh projektov na
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prevoz po celinskih plovnih poteh je bil zato majhen. Do tega je prišlo zaradi slabosti
v strategijah EU za prevoz po celinskih plovnih poteh in zaradi neosredotočene porabe
omejenih sredstev na ravni EU in držav članic. Prav tako niso bili usklajeni pristopi držav
članic k prevozu po celinskih plovnih poteh vzdolž glavnih koridorjev. Strategije EU
okoljskih vidikov niso dovolj upoštevale, prav tako ne tega, koliko pozornosti so države
članice namenile vzdrževanju rek.
Za izboljšanje uspešnosti financiranja EU za prevoz po celinskih plovnih poteh in za
zagotavljanje boljše uspešnosti projektov Evropsko računsko sodišče priporoča, da dajo
države članice prednost projektom na področju celinskih plovnih poti na koridorjih, rekah
ali rečnih odsekih, ki zagotavljajo največje in takojšnje koristi pri izboljšanju prevoza po
celinskih plovnih poteh. Prav tako priporoča, naj Evropska komisija pri izbiri predlogov
projektov za financiranje usmeri sredstva v projekte, ki so najpomembnejši za prevoz po
celinskih plovnih poteh in za katere so načrti za odpravo bližnjih ozkih grl že dobro
razdelani.
Postavljeno hipotezo smo potrdili s podatki Evropskega računskega sodišča, po katerih
ima lahko prevoz blaga po celinskih plovnih poteh določene prednosti, saj kompozicije
barž brez lastnega pogona prepeljejo več blaga na enoto razdalje kot druge vrste
kopenskega prevoza. To bi lahko prispevalo k zmanjšanju cestnega prometa. Prav tako
imajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh nosilnost več sto tovornih vozil, kar
lahko prispeva k prihranku pri stroških prevoza, razbremenitvi cest in zmanjšanju emisij
(glej grafikon 1). Ta plovila imajo tudi zelo dobro varnostno evidenco. Vsota zunanjih
stroškov za plovilo po celinskih plovnih poteh je bistveno nižja od ostalih (povprečne
vrednosti za izbrane vrste prevoza razsutega tovora). Plovila za plovbo po celinskih
plovnih poteh so po prevozni zmogljivosti boljša od cestnega in železniškega prevoza (glej
grafikon 2).
Hipotezo potrjujejo tudi različne študije, ki so obravnavale okoljske vplive in s tem
povezane stroške ter pokazale enake rezultate: prevozi po celinskih plovnih poteh so
okolju najprijaznejši način transporta ter lahko bistveno prispevajo k zmanjševanju količin
toplogrednih plinov in prometnih zastojev.
Prevoz po celinskih plovnih poteh je energetsko učinkovit. Plovila za plovbo ob enaki
porabi energije prepeljejo eno tono tovora skoraj štirikrat dlje kot tovornjak (370 km
v primerjavi s 300 km z vlakom in 100 km s tovornjakom). Tudi stroški prevoza so
konkurenčni in strošek na enoto se pri dolgih razdaljah zniža (kot je prikazano v tabeli 1).
Ker je prevoz po celinskih plovnih poteh počasnejši od cestnega prevoza, se na tak način
običajno prevaža blago, ki ne zahteva hitre dostave (npr. kmetijski proizvodi, kovinske
rude, koks in rafinirani naftni proizvodi, surova nafta in premog).
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Plovne poti imajo omejeno geografsko območje uporabe. V primeru težav na poti
(nesreče, slabe vremenske razmere, prenizki ali previsoki vodostaji) je plovila le redko
mogoče preusmeriti. Do znižanja stroškov pride samo v nekaterih okoliščinah, odvisno od
razdalje prevoza blaga po celinskih plovnih poteh in oddaljenosti pošiljatelja ali
prejemnika od kraja, kjer se blago pretovarja s plovila ali nanj.
Zaradi navedenih ugotovitev raziskave je bila navedena hipoteza potrjena.
PREVERITEV HIPOTEZE 2:
Republika Slovenija izvaja Protokol o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem
bazenu, skladno s svojo geografsko lego in hidrogeografskimi značilnostmi.
Osnovne podatke in informacije o izvajanju Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu
sporazumu o Savskem bazenu smo poiskali na spletni strani Mednarodne komisije za
Savski bazen. Opravili smo tudi intervju z dr. Mitjem Bricljem, ki je član Savske komisije iz
Republike Slovenije. Zaposlen je na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije in
je soustanovni član Mednarodne komisije za Savski bazen ter pobudnik uporabe
»savskega jezika«. Kot odličen strokovnjak na področju mednarodnega upravljanja z
vodami je od začetka sodeloval pri oblikovanju OSSB in kasneje ISRBC ter njenem
delovanju.
Koristne informacije o samem delovanju Savske komisije je posredoval tudi g. Samo
Grošelj, ki je kot namestnik sekretarja za zaščito voda in vodnih ekosistemov zaposlen v
sekretariatu Savske komisije v Zagrebu.
Za dokončno potrditev oziroma zavrnitev postavljene hipoteze pa so bili najpomembnejši
podatki, ki smo jih pridobili v intervjuju z dr. Mitjem Bricljem (2019). Slovenija je torej
savska država. Na Savi imamo urejen pravni režim in pravico do plovbe po tej reki. Sava je
v Sloveniji med pregradami, ki so nastale z izgradnjo savske verige hidroelektrarn,
neplovna. Zaradi tega ji manjka povezava s Hrvaško. Naslednji korak je preseganje teh
ovir, da bi Sava postala plovna tudi v Sloveniji. Vsi nadaljnji ukrepi pri snovanju trajnostne
rabe reke se načrtujejo celovito in v sodelovanju s sosednjo državo Hrvaško, ki želi
narediti vse, da zmanjša poplavno ogroženost Zagreba in izkoristi čim več obnovljivih
virov, pri čemer pa ne škoduje preveč okolju ter sledi dobremu ekološkemu stanju.
Hrvaška prvenstveno želi ohraniti plovbo in obnovljive vire. To lahko naredi gorvodno od
Zagreba samo tako, da tesno sodeluje s Slovenijo pri vzpostavljanju pogojev za ureditev
naslednje hidroelektrarne Mokrice in jezovne zgradbe pri sebi, ki morata biti
dimenzionirani tako, da bo protokol o plovbi izvedljiv. Za take investicije so na voljo tudi
evropska sredstva. Obstaja namreč evropski zeleni dogovor (Green Deal), s katerim se
povezuje multimodalnost (kombinirani transport), v zvezi s čimer ima Zagreb velike
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načrte, saj ima največje letališče v regiji in železnico, ki jo hoče skozi tunel povezati z
Rijeko. Poleg tega želi Savo narediti plovno do pristanišča v Zagrebu. Tako bi se v Zagrebu
srečali štirje veliki prometni sistemi v regiji (železniški, letalski, plovni in avtocestni). To
predstavlja velik izziv tudi za Slovenijo oz. je lahko poraz zanjo, če se ji ne bo uspelo
vključiti. Temu cilju lahko sledimo, ker imamo pravno podlago. Vendar pa Slovenija sploh
ne ve, ali želi razvijati plovbo, oziroma ne prepozna obstoječega razvojnega potenciala
zanjo, čeprav ga ima opredeljenega in za kar obstajajo vse pravne podlage in pravice.
»Slovenska zastava« lahko pluje po Savi in Donavi, vendar pa Slovenija v razvojnih načrtih
in strategijah ne identificira tega potenciala. Jezovi naj bodo taki, da omogočajo tudi
druge dejavnosti oz. večnamenskost; naj bodo prehodni tako za ribe kot za čolne. Čolni
pomenijo nova delovna mesta tudi v turizmu, ki postane naenkrat savska riviera z
multimodalno povezanostjo, ki omogoča nove oblike rekreacije in rabe (kombinacija
kolesa, ladjice, večdnevno preživljanje na rivieri s turistično ponudbo lokalne hrane in
vina, ogled doline gradov, ki se jih poveže z atraktivno plovbo). Potencial so lahko tudi
npr. kopalni vlak, kajaki na divjih vodah, splavi ali čolni, obisk gradov, oddajanje vikendov
turistom itd.
Pregled temeljne literature in informacije sekretarja za zaščito voda in vodnih
ekosistemov ter poglobljen intervju so podali odgovor na zastavljeno hipotezo, ki je
zavrnjena. Slovenija namreč nima razvojne vizije in strategij, ima pa pravne podlage in
reko ter zgrajeno infrastrukturo, ki pa je ne izkorišča tako, kot bi jo lahko, če bi jo
aktivirala. Slovenija ne prepozna razvojnega potenciala Save, kljub temu da ima vse
pravne podlage in mednarodni sporazum ter sekretariat Savske komisije.
PREVERITEV HIPOTEZE 3:
Nadzor nad plovbo po celinskih vodah v Republiki Sloveniji je pomanjkljiv in neustrezno
urejen.
Kadar država sprejme zavezujoče predpise, ti pa niso spoštovani, je učinek v družbi
razdiralen. Le učinkovit in sorazmeren inšpekcijski nadzor vzpostavlja pravno varnost in
druge elemente pravne države. Zato mora država poskrbeti ne le za sprejem, ampak tudi
za dosledno izvajanje in izboljševanje predpisov oziroma njihovo prilagajanje družbeni
stvarnosti. Prvotni cilj delovanja inšpekcij je bil pri nas zgolj pregon zavezancev, ki kršijo
veljavno zakonodajo. Danes pa se represivna narava delovanja inšpekcij večinoma
preveša v bolj preventivno in partnersko.
Temeljni predpis, ki ureja plovbo po celinskih vodah, je ZPCV, ki med drugim ureja tudi
nadzor nad varnostjo plovbe. Plovbo po celinskih vodah poleg ZPCV ureja tudi ZV-1.
Nadzorstvo nad izvajanjem določb ZPCV in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
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opravljata inšpektor za plovbo po celinskih vodah pri ministrstvu, pristojnem za plovbo po
celinskih vodah, in policija, nad vojaškimi plovili pa bdi inšpekcijski organ, pristojen za
obrambo. Upoštevaje mag. Jožeta Klemenčiča, ki je na URSP trenutno zaposlen kot edini
inšpektor za plovbo po celinskih vodah za območje cele Slovenije, nadzora skorajda ni
oziroma ga je absolutno premalo in bi ga morali nujno kadrovsko okrepiti ter ustrezno
spremeniti zakonodajo.
Vlada Republike Slovenije lahko z uredbo na podlagi ZV-1 določi posamezne celinske vode
ali njihove dele, na katerih je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon. Inšpekcijski
nadzor nad izvrševanjem določb ZV-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisov morajo
izvajati inšpektorji, pristojni za vode. Kot je potrdila dr. Darja Stanič Racman, ki je
zaposlena na Ministrstvu za okolje in prostor, v Inšpektoratu RS za okolje in prostor,
Inšpekciji za okolje in naravo, je inšpektorjev premalo, za nadzor pa tudi nimajo nujnih
tehničnih sredstev (čoln, merilec hitrosti ipd.), zato ga ne morejo izvajati v celoti. Za
opremo in izobraževanje inšpektorjev bi bilo treba zagotoviti finančna sredstva.
Inšpektorji Inšpekcije za okolje in naravo trenutno namreč nimajo pooblastil za ustavljanje
čolnov na vodi ne po ZV-1 ne po ZIN, kar pomeni, da določene naloge praktično ni
mogoče izvajati. Za uspešno izvajanje nadzora plovbe bi potrebovali tudi plovila (tako kot
npr. pomorska policija izvaja nadzor plovbe na morju).
Nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov o določitvi plovbnega režima morajo opravljati
občinske inšpekcijske službe. Nekateri občinski odloki niso usklajeni z zakonskimi
določbami ZPCV (npr. na reki Soči, Dravi in na Bohinjskem jezeru) in bi jih morali čim prej
spremeniti.
V praksi se pogosto dogaja, da so vstopno-izstopna mesta neurejena in niso ustrezno
označena, ker se občine, ki si delijo območje plovbe, ne dogovorijo o skupni ureditvi
plovbe. Ob bregu Ljubljanice so privezana številna plovila, ki nimajo več veljavnega
plovbnega dovoljenja in so v zelo slabem stanju ter zapuščena. Skrbniki plovbnega
območja pogosto ne opravljajo svojega dela tako, kot bi morali.
Državne in lokalne inšpekcijske službe (občinski in medobčinski inšpektorati) so pri
opravljanju nadzora nad določbami ZPCV, ZV-1, vladnih uredb in občinskih odlokov
nepovezane, nimajo enotnih evidenc o ugotovitvah in zaznanih kršitvah, prav tako med
seboj ne sodelujejo in se ne obveščajo. Morda bi bilo smiselno uvesti bolj specializirano
telo, ki bi opravljalo inšpekcijski nadzor vseh vidikov plovbe.
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Nadzor nad določbami ZPCV in ZV-1 ter nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov o
določitvi plovbnega režima je slabo urejen, zato so nujne korenite spremembe na tem
področju.
Navedeno hipotezo potrdimo.

6.2 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKOVANJA K ZNANOSTI, STROKI IN
PRAKSI
Magistrsko delo v izvedenih študijah zakonodaje celovito prikazuje nedoslednosti in
nedorečenosti na področju urejanja plovbe po celinskih vodah v Republiki Sloveniji na
državni in lokalni ravni, ki jo je treba izboljšati in nadgraditi. Vsebuje prikaz pristojnosti
državnih in lokalnih organov pri urejanju tega področja in težav pri inšpekcijskem nadzoru
v praksi, na podlagi katerega je oblikovan nabor predlogov za stroko, da slednje odpravi
skozi teorijo, a na ravni znanstvenih dognanj.
Magistrsko delo vsebuje tudi raziskavo in preučitev evropske zakonodaje ter študijo
primera Savske komisije s predpisi, ki jih je ta sprejela pri urejanju plovbe po reki Savi, ter
njen pomen pri vzpostavitvi mednarodnega režima plovbe po reki Savi.
Opravljena raziskava izbrane tematike tudi na ravni upravnopravne znanosti predstavlja
dodano vrednost, predvsem s sintezo spoznanj različnih znanstvenih disciplin. Gre torej za
prispevek k upravni znanosti, saj je tema interdisciplinarna in se nanaša na različna
področja, in sicer okoljsko, pravno, ekonomsko in na področje varnosti ter druga
področja. Za izdelavo magistrskega dela smo uporabili mešane, normativne in empirične
metode, pri čemer bi ob ponovni izvedbi tudi drugi dobili objektivno enake rezultate, kar
kaže na znanstveni pristop.
Prikaz izvedene analize stanja na področju plovbe po celinskih vodah je po našem mnenju
lahko izhodišče ali napotilo zakonodajalcem (MZI in MOP), da področno zakonodajo
oblikujejo na način, da bo ta uporabna, razumljiva, preprosto izvršljiva in nedvoumna.
Prav tako je lahko napotilo stroki za izdelavo uporabnih razvojnih strategij, programov in
vizij ali priročnik praktičnim uporabnikom predmetnega področja. Hkrati pa je lahko tudi
napotilo, da Republika Slovenija v sodelovanju s Savsko komisijo in državami
pogodbenicami vendarle prepozna razvojni potencial Save in možnosti, ki jih ponuja.
Izbrana tema je izvirna, saj je raziskovanj na tematiko plovbe po celinskih vodah zelo
malo, prav tako tudi strokovne literature, še zlasti pa je redko obravnavana v
podiplomskih delih, zato so ugotovitve iz tega magistrskega dela toliko bolj pomembne.
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7 ZAKLJUČEK
Magistrsko delo vsebuje analizo veljavne nacionalne zakonodaje ter drugih nacionalnih in
lokalnih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo plovbo po celinskih vodah ter
normativno študijo ključnih predpisov o plovbi po celinskih vodah v Evropski uniji.
Razvoj prevoza po celinskih plovnih poteh zahteva precejšnje usklajevanje med državami
članicami Evropske unije. Kot pri drugih večjih infrastrukturnih projektih politični in
okoljski pomisleki lahko vplivajo na izvajanje projektov na področju celinskih plovnih poti.
Uporaba prevoza po celinskih plovnih poteh je odvisna od njegove relativne konkurenčnosti v primerjavi s prevozom po cestah, torej od številnih dejavnikov, vključno s
ceno goriva, stroški dela in obdavčenjem. Preusmeritev prometa s cest na celinske plovne
poti je okvirni in širši cilj politike Evropske unije. Na splošno imajo celinske plovne poti
obsežne neizkoriščene prevozne zmogljivosti, ki bi lahko s trajnostno izvedbo prispevale k
zmanjšanju zastojev na cestah in splošnemu vplivu na okolje.
Celinska plovba omogoča najvarnejšo obliko transporta, pri katerem obstaja zelo majhna
verjetnost nesreč. Gre za pomemben segment slovenske turistične ponudbe in možnost
koriščenja evropskih sredstev.
V Republiki Sloveniji je obstoječa zakonodaja pomanjkljiva, zato bi jo bilo treba
spremeniti, dopolniti in posamezne predpise, ki urejajo plovbo po celinskih vodah,
uskladiti z evropskimi predpisi. Med drugim bi morali vzpostaviti arhiv za statistične
podatke o opravljenih nadzorih nad varnostjo plovbe, ki bi ga vodila Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo in do katerega bi imele dostop tudi lokalne inšpekcijske službe.
Urediti bi bilo treba tudi enoten elektronski vpisnik čolnov in plavajočih naprav na
celinskih vodah in določiti minimalne zahteve oziroma tehnične standarde za plovbna
območja in njihovo označevanje. Prav tako je pomembno urediti področje usposabljanja,
izobraževanja in licenciranja za upravljavce in posadke na plovilih, ki plujejo po celinskih
vodah.
Obstoječa ureditev plovbe po celinskih vodah je torej precej zapletena, nedorečena
oziroma pomanjkljiva, sistemsko neustrezna in povzroča težave, kar še posebej velja za
področje nadzora. Plovba po celinskih vodah je urejena v ZPCV, ki ureja pretežni del
problematike, medtem ko se z ZV-1 ureja okoljski vidik plovbe: ravnanje pri plovbi, ki se
nanaša na onesnaževanje (prepoved vožnje s plovili na motorni pogon), ter pridobivanje
pravic za posebno rabo vode za potrebe pristanišč in določitev vstopno-izstopnih mest po
predpisih o plovbi po celinskih vodah. Poleg tega pa ZV-1 ureja še splošno rabo voda za
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plovbo. Po obstoječi ureditvi lahko Vlada RS z uredbo dovoli prevoz tovora in vožnjo s
plovili na motorni pogon, ki je sicer prepovedana z zakonom, če ne gre za taksativno
naštete izjeme v zakonu. V uredbi se praviloma opredeli odseke reke, kjer se dovoli plovba
na motorni pogon, vrsta motorjev in omejitve pri plovbi na motorni pogon. Uredbe
vsebinsko niso obsežne, za dosego javnega interesa pa bi bilo možno enak ali celo večji
učinek doseči z nekaterimi spremembami. Razrešiti je treba tudi vprašanje (ne)pristojnosti
inšpekcije (MOP ali MZI), vsekakor pa bi bilo več kot smotrno nadzor nad plovbo po
celinskih vodah v celoti zaupati eni inšpekciji.
Zdi se tudi, da je ob odsotnosti vizije in strategije v zvezi s tem področjem na državni ravni
plovba bolj kot ne problematika lokalnega pomena, zato bi bilo smotrno obstoječi način
razveljavljanja splošne prepovedi plovbe na motorni pogon z vladnimi uredbami opustiti.
Postopek sprejemanja uredb je namreč precej dolgotrajen in zapleten, pri čemer pa gre za
preplet interesov med različnimi deležniki na lokalni ravni, s katerimi se mora spopasti
pripravljavec uredbe na državni ravni, kar ni enostavno. Poleg tega država nima
učinkovitega orodja za sankcioniranje občin, ki teh uredb po njihovi uveljavitvi ne
upoštevajo in svojih odlokov ne uskladijo. V postopku nadzora nad zakonitostjo splošnih in
posameznih aktov občin v zadevah iz svoje pristojnosti ministrstva presojajo skladnost
aktov z ustavo in zakoni (88.a člen ZLS), podobno pa tudi ustavno sodišče na podlagi
zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti akta lokalne skupnosti presoja z vidika ustave
in zakona, ne pa tudi podzakonskih aktov (pobude za presojo skladnosti podzakonskih
aktov in odlokov se zavržejo).
Na slovenskih plovnih poteh se trenutno izvaja le plovba v turistične, rekreacijske in
športne namene. Za nadaljnji razvoj plovbe po slovenskih celinskih vodah bi morali
pripraviti tudi projekte za pridobivanje evropskih sredstev ter vzpostaviti mednarodno
plovbo po rekah, ki bi to omogočale (npr. reka Sava). S plovbo po celinskih vodah na
področju transporta različnega blaga in javnega prevoza potnikov bi lahko razbremenili
cestni transport in tako prispevali k zmanjševanju onesnaževanja okolja zaradi prometa. V
Savski komisiji za to obstaja ogromen potencial, ki pa je žal neizkoriščen.
Zaradi izgradnje verige hidroelektrarn in s tem zajezitve srednje in spodnje Save je nastalo
obsežno plovbno območje, ki ponuja velike možnosti za gospodarske dejavnosti,
povezane s plovbo. Nekatere lokalne skupnosti so že uredile plovbni režim. Z izgradnjo
energetske infrastrukture vodne površine niso povezane med seboj, ker so
hidroelektrarne zgrajene brez prevodnic. Slovenija si v okviru članstva v Evropski uniji in
delovanja v Savski komisiji prizadeva dolgoročno povezati okrog 20 kilometrov dolgo
slovensko celinsko plovno pot po Savi med Brežicami in Obrežjem z obstoječo savsko
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plovno potjo pri Sisku. Nova celinska plovna pot bi Sloveniji omogočila vključitev v
mednarodni celinski vodni promet in prometne poti donavskega bazena TEN-T.
Na splošno pa žal velja, da so celinske plovne poti neizrabljen potencial, ki bi moral imeti v
prihodnosti pomembnejšo vlogo in bi se mu bi veljalo bolj posvetiti, saj gre za dolgoročno
zelo pomembno investicijo v prihodnost.
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