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Zadeva: Varnost na zaledenelih vodnih površinah 

Spoštovani, 

vsako zimo se ob večdnevnih nizkih temperaturah, ko zamrznejo številne vodne površine, 
pojavita vprašanji, kdaj so zaledenele površine dovolj varne za različne oblike rekreacije (hoja, 
drsanje in druge aktivnosti na ledu) in kako to ugotoviti.

Z vidika varnosti je zadrževanje na zaledenelih vodnih površinah določeno v Zakonu o varstvu 
pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11). V 8. členu navedenega zakona je določeno, 
da pristojni organ lokalne skupnosti dovoli hojo, drsanje ali druge dejavnosti na ledu le takrat, ko 
je zaledenela površina varna. Varnost zaledenele površine ugotavlja pravna ali fizična oseba, ki 
jo za to pooblasti lokalna skupnosti. Določitev načina in pogojev za splošno rabo zamrznjenih 
vodnih površin in posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami je torej v pristojnosti lokalnih 
skupnosti.

Posebnih predpisov, ki bi opredeljevali, kdaj je zaledenela vodna površina dovolj varna za 
izvajanje različnih dejavnosti, nimamo. V zvezi s tem je bila pred leti izdelana Študija o izdelavi 
meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah, iz katere so na spletni strani 
Uprave RS za zaščito in reševanje (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1282.htm) 
povzeti napotki o tem, kako izračunamo dopustne obremenitve ledu, kako merimo debelino 
ledu, kako se varno gibamo po zaledeneli vodni površini, kakšna je priporočljiva varnostna 
oprema in kakšni so postopki reševanja v primeru nesreče. Gre le za priporočila, ki niso 
vključena v zakonodajo.

Celotna študija je objavljena na spletni strani http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv51.htm
pod zaporedno številko 87. 

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1282.htm
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv51.htm


Prosimo vas, da glede na navedeno pristojnost lokalnih skupnosti to obvestilo posredujete 
svojim članom, kot morebitno pomoč pri določanju posebnih ukrepov varstva pred utopitvami na 
zaledenelih vodnih površinah.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Darja Žličar Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- naslovniki (po e-pošti). 
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