MOZIRJE
1217.
Skupščina občine Mozirje je na podlagi 3. člena zakona o varnosti pomorske in notranje
plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88), ter odloka o pristojnosti zborov Skupščine Mozirje in
postopka za izvolitev predsednika in podpredsednika zborov Skupščine občine Mozirje ter
predsednika, podpredsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list
RS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 29.5.1991
sprejela

ODLOK
o plovbnem režimu na reki Savinji s pritoki

1. člen
S tem odlokom se ureja plovbni režim na reki Savinji s pritoki, z namenom, da se zagotovi
varnost plovbe in usklajena (enakomerna, smotrna) izraba vode za različne uporabnike,
zavaruje okolje in vodni živelj ter prepreči erozija obrežja..
2. člen
Plovba je dovoljena le s čolni na vesla(kajaki, kanuji, raftingi oz. gumenjaki, splavi) po reki
Savinji od mostu preko Savinje na regionalni cesti Šentrupert – Logarska dolina, v Lučah in
do Prodnikovega jezu v Juvanju.
Po vodah, ki so opredeljene kot ribiško gojitvene vode in strugah, je plovba prepovedana.
Plovba po potoku Dreta je dovoljena le v času velikega vodostaja.
3. člen
Na odseku reke Savinje, kjer je dovoljena plovba, je ta časovno omejena. Plovba je dovoljena
v času:
- od 15. aprila do 30. junija med 10. in 18. uro;
- od 1.julija do 31. avgusta med 9. in 19. uro;
- od 1. septembra do 30. oktobra med 10. in 18. uro.
Na odseku Savinje od Radmirskega mostu do Prodnikovega jezu lahko plovba traja dlje v
večerne ure.
4. člen
Uporabniki plovil morajo vstopati v strugo in izstopati iz struge na za to označenih in urejenih
mestih oz. dostopih do vode. Šotoriti, parkirati vozila in puščati plovila je dovoljeno le na
mestih, ki so za to določena. Prav tako je prepovedano odmetavati in odlagati odpadke izven
za to določenih in ustrezno urejenih mestih.
5. člen
Plovbo po reki Savinji je dovoljeno izvajati le v skladu z zgoraj navedenim režimom in tako,
da omogoča koriščenje voda tudi drugim koristnikom ter investicijska in vzdrževalna dela na
vodnogospodarskih objektih in brežinah.

6. člen
Aktivnosti s podvodno opremo so na reki Savinji z vsemi pritoki prepovedane za reševalne
akcije.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja vodnogospodarska inšpekcija.
8. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni obrtnik,
ki krši določbe 2., 3., 4. in 5. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo do 2.500 din se kaznuje za prekršek odgovorna oseba, pravna oseba in
posameznik, če krši določila 2., 3., 4. in 5. člena tega odloka.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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