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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI STANOVANJSKEGA 

ZAKONA (SZ-?) 

- EPA 793 - II - skrajšani postopek 

Poslanec Franc Jazbec je dne 22. aprila 1999 predložil 
v obravnavo predlog zakona o dopolnitvi 
stanovanjskega zakona - skrajšani postopek (EPA 
793-II). 

Dne 28. oktobra 1998 je skupina poslancev s 
prvopodpisanim Jankom Vebrom predložila 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
dopolnitvi stanovanjskega zakona - prva obravnava 
(EPA 603-II), ki ureja enako oziroma podobno vsebino 
kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložila skupina poslancev še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v 
obravnavo predložil poslanec Franc Jazbec. 

Ljubljana, 22. april 1999 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) 
•er 174. jn 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
St. 40/93 in 80/94) vlaga podpisani poslanec v sprejem 

■ PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI STANOVANJSKEGA 
zakona 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora RS 
predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava in 
sprejme po skrajšanem postopku ter na isti seji opravi vse tri 
obravnave predloga zakona, saj gre za manj zahtevno 
dopolnitev. „ 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bo pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev v 
Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodeloval kot 
predlagatelj. 

Franc Jazbec, l.r. 
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1. UVOD 

1.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V Sloveniji je velik delež lastnih stanovanj, saj je stanovanjski 
zakon s privatizacijo stanovanj (prodaja več kot polovice 
prejšnjega družbenega stanovanjskega fonda) prispeval k temu, 
da je Slovenija glede deleža lastnikov stanovanj čisto pri 
evropskem vrhu (Gospodarski vestnik št. 5, februar 1999). Po 
predlogu Nacionalnega stanovanjskega programa ima to "tudi 
nekaj negativnih poledic." Velik delež večlastniških stanovanjskih 
zgradb namreč otežuje upravljanje in vzdrževanje, med novimi 
lastniki stanovanj pa je tudi precejšnje število takih, ki jim dohodki 
ne zadoščajo za poravnavo osnovnih lastniških obveznosti." 

V poročilu, ki so ga pripravili v Svetovni banki je nekaj zelo zanimivih 
ugotovitev. V poročilu je zapisano, da so slovenska stanovanja 
zdaleč bolj kakovostna in z boljšo infrastrukturo opremo kot v 
drugih srednjih in vzhodnih državah, vendar na prebivalca odpade 
manjši delež stanovanjske površine oziroma prostora, predvsem 
pa so tukaj najbolj oškodovani mladi in mlade družine, ki v večini 
primerov živijo v manjših najemniških stanovanjih ali skupaj s 
starši. Čeprav se razmere na stanovanjskem področju premikajo 
na bolje, predvsem z možnostjo najema ugodnega posojila 
stanovanjskega sklada, je zaradi velike brezposelnosti mladim 
zelo oteženo pridobitev tega kredita. 

1.2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Čeprav Ustava Republike Slovenije v 78. členu določa, da država 
ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno 
stanovanje, se to načelo ne uresničuje, zaradi pomanjkanja 
globalnejših pristopov k reševanju te problematike. V Sloveniji se 
trenutno gradijo tri stanovanja na tisoč prebivalcev, medtem, ko 
se v Evropski uniji gradi okrog pet stanovanj na tisoč prebivalcev. 
Ker se v Sloveniji ne rešujejo stanovanjski problemi za mlade 
družine dovolj hitro so mladi in mlade družine prisiljene, da začasno 

rešujejo svoj stanovanjski problem tako, da se vselijo v 
najemniška stanovanja, ki velikokrat ne dosežejo standarda 
primernega stanovanja. 

Z dopolnitvijo zakona želimo prispevati k temu, da bodo najemniška 
stanovanja v čim večji meri zasedena ustrezni stopnji primernosti 
posameznega stanovanja. To bomo dosegli tako, da je najemnik 
upravičen do pokrivanja dela najemnine le v tistih primerih, ko to 
ugotovi center za socialno delo (kot že sedaj) in če hkrati biva v 
stanovanju, ki je polno zasedeno v skladu s primernih stanovanjem 
(nov dodatni pogoj). V praksi se namreč dogaja, da ena oseba 
živi v najemnem stanovanju do 100 m2 ali več, in zaradi njene 
socialne stiske ni zmožna plačevati celotne najemnine. V tem 
primeru mora občinski organ pristojen za stanovanjske zadeve 
plačevati razliko lastniku stanovanja do pogodbeno določene 
najemnine in ostalih stroškov. Oseba iz prejšnjega stavka pa 
seveda ni zainteresirana za zamenjavo stanovanja z manjšim 
primernim stanovanjem, ker mu občina sedaj plačuje razliko do 
polne najemnine. Na drugi strani pa so družine, ki imajo več otrok 
in živijo v zelo majhnih in neprimernih stanovanjih, nimajo pa 
možnosti za preselitev v večje njim primerno stanovanje, ker so 
le -ta med drugim zasedena tudi od oseb, ki sicer ne potrebujejo 
tako velikega stanovanja, nimajo pa nobene motivacije za izselitev 
v manjše njim primerno stanovanje, ker jim občina krije večji del 
najemnine. S predlogom spremembe zakona bi imel občinski or- 
gan za stanovanjske zadeve v takšnem primeru pravico, da 
najemniku in osebam, ki z njimi živijo, priskrbeti primerno 
stanovanje glede na število oseb. V primeru, da najemnik v 6 
mesecih od ponudbe ni pripravljen se preseliti v primerno 
stanovanje, izgubi pravico, da razliko do pogodbeno določene 
najemnine plačuje občinski organ za stanovanjske zadeve. S 
takšno določbo bomo rešili del stanovanjske politike družin, ki 
živijo v nemogočih stanovanjskih razmerah, saj se bodo izpraznila 
stanovanja, ki niso polno zasedena. 

1.3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana sprememba in dopolnitev nima nobenih neposredni!1 

finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. 

2. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Na koncu petega odstavka 53. člena se črta "pika" in se doda 
novo besedilo, ki se glasi: 

"oziroma mu lahko priskrbi primemo stanovanje glede na število 

družinskih članov s katerimi najemnik živi. V primeru, da 80 

najemnik stanovanja, v roku 6 mesecev od ponudbe ni pripravlja" 
preseliti v drugo primerno stanovanje, občinskemu organUl 

pristojnemu za stanovanjske zadeve preneha obveza plačevanj 
razlike do pogodbeno določene najemnine in ostalih stroškov- 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republik 
Slovenije. 
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3. OBRAZLOŽITEV 

Z amandmajem bomo zagotovili pravico občinskega organa za 
stanovanjske zadeve, da najemniku priskrbi primemo stanovanje 
glede na število družinskih članov s katerimi najemnik živi. 

Odklonitev te ponudbe bo za najemnika pomenila izguba pravice, 
da razliko do pogodbeno določen najemnine, ki jo ugotovi center 
za socialno delo, plača občinski organ za stanovanjske zadeve. 

4. BESEDILO ČLENA, KISE 

DOPOLNJUJE 

53. člen 

Lastnik lahko odpove najemno pogodbo iz naslednjih krivdnih 
razlogov: 

* če najemnik ali osebe, ki z njim stanujejo, uporabljajo stanovanje 
v nasprotju z zakonom in najemno pogodbo; 

" če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom 
uporabe stanovanja povzročajo večjo škodo na stanovanju ali 
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski 
hiši; 

" če najemnik ne plača najemnine in stroškov, ki se plačujejo 
Poleg najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba, dvakrat 
zaporedoma ali dva meseca v zadnjih dvanajstih mesecih; 

" če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom 
uporabe stanovanja pogosto ali huje motijo druge stanovalce pri 
niihovi mirni uporabi stanovanja; 

" če najemnik izvršuje ali izvrši v stanovanju in vgrajeni opremi 
spremembe brez poprejšnjega soglasja lastnika; 

" če stanovanje več kot 30 dni zaporedoma uporablja poleg 
naiemnika oseba ali več oseb, glede katerih lahko lastnik odkloni 
sklenitev aneksa k najemni pogodbi; 

' če najemnik odda najeto stanovanje v podnajem brez soglasja 

lastnika oziroma zaračunava višjo podnajemnino kot to določa 
49. člen tega zakona; 

- če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz 47.člena 
ter v primerih iz tretje alinee 44, člena tega zakona; 

- če najemnik ali oseba, ki poleg najemnika uporablja stanovanje, 
opravlja v stanovanju nedovoljeno dejavnost ali dovoljeno 
dejavnost v nasprotju s 50. členom tega zakona. 

Najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo, če lastnik ni 
predhodno pisno opozoril najemnika, ki krši najemno pogodbo. 
Opomin mora vsebovati kršitev in način odprave odpovednega 
razloga. Rok za odpravo odpovednega razloga ne sme biti krajši 
od 15 dni. 

Najemniku stanovanja ni mogoče odpovedati najemne pogodbe 
zato, ker ni plačal najemnine in drugih obveznosti po tem zakonu, 
če zaradi socialne stiske, v kateri se je znašel sam in osebe, ki 
poleg njega uporabljajo stanovanje, ni zmogel poravnati najemnine 
in drugih obveznosti po tem zakonu v celoti. 

Potrdilo centra za socialno delo mora najemnik predložiti lastniku 
in občinskemu organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve, v 
15 dneh po nastanku okoliščin iz prejšnjega odstavka. 

Če center za socialno delo ugotovi, da najemnik in osebe, ki z 
njim uporabljajo stanovanje, niso zmožne v celoti poravnati 
najemnine in drugih obveznosti, zagotovi lastniku stanovanja 
razliko do pogodbeno določene najemnine in ostalih stroškov po 
tem zakonu občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, 
sicer mora najemniku dodeliti v najem primerno socialno 
stanovanje. 

Lastnik lahko odpove najemno pogodbo, če najemniku, ki stanuje 
v službenem stanovanju, preneha delovno razmerje pri lastniku 
službenega stanovanja. 
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Predlog zakona o 

SPODBUJANJU SKLADNEGA 

REGIONALNEGA RAZVUJA (ZSRR) 

- EPA 741 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi novo besedilo 

- PREDLOGA ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA - druga obravnava, 

v katerem so izvršene nekatere pravno-tehnične redakcije 
besedila. 

Z navedenim besedilom Vlada Republike Slovenije nadomešča 
besedilo, ki ga je poslala z dopisom št. 300-05/94-7/3-4 (Z2) 
dne 16/4-1999. 

'■ SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

<1) Ta zakon določa splošne okvire, organizacijo spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja, dodeljevanje razvojnih spodbud 
er merila za opredelitev območij s posebnimi razvojnimi problemi. 

'2) Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja je sestavina 
te9ionalne strukturne politike. 

2. člen 
(cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja) 

^Podbujanje skladnega regionalnega razvoja temelji na ciljih: 

spodbujanja uravnoteženega gospodarskega, socialnega in 
Prostorskega vidika razvoja na celotnem ozemlju Republike 
Slovenije; 
*manjševanja razlik pri življenjskih možnostih med regijami s 
Poudarkom na celostnem pristopu k razvoju podeželja; 
Preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi 
Problemi; 
°hranjanja poseljenosti na celotnem ozemlju Republike 
Slovenije ob upoštevanju policentričnega sistema poselitve; 

4rr)aji999 7 

- pospeševanja razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter 
varovanje naravnih dobrin, naravne in kulturne dediščine ter 
drugega javnega dobra. 

3. člen 
(načela spodbujanja skladnega regionalnega razvoja) 

Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja izhaja iz načel: 

- celovitosti izvajanja regionalne strukturne politike na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije; 

- partnerstva v obliki sodelovanja med državo in lokalnimi 
skupnostmi ter sodelovanje javnega in zasebnega sektorja; 

- usklajevanja med posameznimi državnimi resorji in lokalnimi 
skupnostmi pri načrtovanju spodbud za skladni regionalni 
razvoj v okviru državnega proračuna; 

- subsidiamosti, ki pri pripravi, izvajanju, nadzoru in vrednotenju 
programov določa, da višja teritorialna raven opravlja le tiste 
naloge, ki jih ne morejo učinkoviteje opraviti nižje ravni; 

- programskega usmerjanja razvojnih spodbud za namene, 
utemeljene v usklajenih regionalnih razvojnih programih in 
projektih; 

- vrednotenja učinkov razvojnih spodbud z nadzorom zakonitosti 
postopkov njihovega dodeljevanja in trošenja ter ugotavljanja 
njihove uspešnosti po primerljivih evropskih statističnih 
metodah; 

- sofinanciranja skladnega regionalnega razvoja iz občinskih 
proračunov, državnega proračuna, zasebnih in drugih virov. 

poročevalec, št. 28 



4. člen 
(izrazi) 

Izrazi v tem zakonu pomenijo: 

- regija je funkcionalna ozemeljska enota za izvajanje regionalne 
strukturne politike; do ustanovitve pokrajin je enota za izvajanje 
regionalne strukturne politike statistična regija po veljavni 
statistično metodološki določitvi; 

- regionalna strukturna politika so programi aktivnosti in ukrepi 
države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev organiziranih 
interesov na regionalni ravni za doseganje razvojnih ciljev 
upoštevanju skladnega regionalnega razvoja; 

- sektorski razvojni program je dolgoročni izvedbeni dokument 
države, ki opredeljuje prednostne projekte in programe za 
doseganje ciljev razvojne strategije sektorja; 

- regionalni razvojni program je temeljni programski in izvedbeni 
dokument na regionalni ravni, ki vsebuje razvojne prednosti 
regije in finančno ovrednotene projekte in programe; 

- skupni razvojni program je izvedbeni akt na medobčinski ravni, 
ki se pripravlja za območja več občin za reševanje posameznih 
zadev skupnega interesa. 

- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) je 
dolgoročni strateški dokument države, ki opredeljuje razvoj 
dejavnikov gospodarskega in socialnega razvoja, cilje in ciljni 
razvojni scenarij, instrumente in politiko za doseganje ciljev 
ter osnovne smeri delovanja sektorskih razvojnih politik in ki 
določa, usklajuje in povezuje razvojne programe v enoten 
programski in finančni okvir ter določa razvojne prednostne 
naloge države; 

- Strategija regionalnega razvoja Slovenije (SRRS) je dolgoročni 
strateški dokument države, ki v skladu s Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije in Prostorskim planom 
Slovenije opredeljuje cilje regionalnega razvoja ter določa 
instrumente in politiko za doseganje teh ciljev; 

- območja s posebnimi razvojnimi problemi so praviloma 
sklenjena območja več občin, ki imajo slabše možnosti za 
razvoj in so deležna posebne pozornosti pri oblikovanju 
regionalne razvojne politike in pri usmerjanju razvojnih spodbud. 

II. VODENJE REGIONALNE STRUKTURNE POLITIKE 

5. člen 
(temeljni akti) 

(1) Vodenje regionalne strukturne politike po tem zakonu temelji 
na naslednjih aktih: Strategiji regionalnega razvoja Slovenije, 
sektorskih razvojnih programih, regionalnih razvojnih programih 
in skupnih razvojnih programih. 

(2) Akti iz prejšnjega odstavka so dostopni javnosti. 

6. člen 
(Strategija regionalnega razvoja Slovenije) 

(1) S Strategijo regionalnega razvoja Slovenije se členijo in 
dopolnijo cilji, politike in naloge, določene s Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije in Prostorskega plana Slovenije, 
z vidika pospeševanja skladnega regionalnega razvoja. Strategija 
regionalnega razvoja Slovenije je podlaga za pripravo regionalnih 
in skupnih razvojnih programov. 

(2) Cilji Strategije regionalnega razvoja Slovenije se upoštevajo v 

sektorskih razvojnih programih, za katere so odgovorna pristojna 
ministrstva, in v ustreznih prostorskih aktih Republike Slovenije- 

7. člen 
(priprava Strategije regionalnega razvoja Slovenije) 

Strategijo regionalnega razvoja Slovenije sprejme Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: vlada) na predlog ministrstva, pristojnega 
za razvoj, po predhodni predstavitvi v Državnemu svetu Republike 
Slovenije. 

8. člen 
(poročanje vladi) 

Ministrstvo, pristojno za razvoj, letno poroča vladi o uresničevanju 
regionalne strukturne politike. 

9. člen 
(regionalni razvojni program) 

(1) Z regionalnim razvojnim programom se na podlagi sektorskih 
razvojnih programov uskladijo razvojna predvidevanja in 

naloge na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega 
in okoljskega razvoja v regiji. 

(2) Regionalni razvojni program vsebuje strateški in izvedben1 

del. 
(3) Strateški del regionalnega razvojnega programa se priprav" 

za območje ene ali več regij. 
(4) Strateški del regionalnega razvojnega programa obravnava 

analizo stanja in problemov ter določa zlasti skupne regionalne 
razvojne interese, cilje in usmeritve. 

(5) V izvedbeni del regionalnega razvojnega programa se vključil0 

razvojni projekti regionalnega pomena z njihovim časovni"1 

in finančnim ovrednotenjem vključno z navedbo predvideni 
virov financiranja. 

(6) Izvedbeni del regionalnega razvojnega programa se pripravl 

za območje občin, ki so vključene v njegovo pripravo. 
(7) Regionalni razvojni programi temeljijo na Strategiji regionalne!)3 

razvoja Slovenije in na Prostorskem planu Slovenije. 
(8) Minister, pristojen za razvoj, predpiše minimalno obvezn" 

strukturo in metodologijo priprave in izvedbe regionalne?!3 

razvojnega programa ter določi načine spremljanja 1,1 

vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega programa. 

10. člen 
(priprava regionalnega razvojnega programa) 

(1) Za pripravo regionalnega razvojnega programa so odgovorn® 
občine ene ali več regij, pri čemer se lahko mejne občine 
regiji odločijo, da sodelujejo pri pripravi regionalneg 
razvojnega programa sosednje regije. Sklep o Pr'Pr.an 
regionalnega razvojnega programa sprejmejo sveti obe1 1 

vključenih v njegovo pripravo. . j0 
(2) Pri pripravi regionalnega razvojnega programa sodelu)8^ 

nosilci javnih in drugih organiziranih interesov na državni 
lokalni ravni. Pristojna ministrstva po potrebi sodelujej0 P 
pripravi regionalnih razvojnih programov. 0 

(3) Vodenje priprave regionalnega razvojnega programa obci 
poverijo regionalni razvojni agenciji iz 16. člena lega zako 

(4) Če občine ne ustanovijo regionalne razvojne agencije in 
priprava regionalnega razvojnega programa določena^ 
Strategijo regionalnega razvoja Slovenije, vodi nie9°a. 
pripravo Agencija za regionalni razvoj iz 15. člena tega zal<0 v 

(5) Regionalni razvojni program velja za občine, ki so vključe0 

njegovo pripravo in so ga sprejele. 
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11. člen 
(razmerja do prostorskega plana) 

(1) Občine iz prejšnjega člena ob odločitvi o pripravi regionalnega 
razvojnega programa dajo ministru, pristojnemu za prostor, 
pobudo za pripravo ustreznega prostorskega akta v delu, ki 
se nanaša na njihova območja. 

(2) Regionalni razvojni program ne sme biti v nasprotju s 
prostorskim aktom iz prejšnjega odstavka. 

12. člen 
(skupni razvojni program) 

(1) Za razrešitev posameznih zadev skupnega interesa dveh ali 
več občin, zlasti problemov razvoja podeželja, gradnje javne 
infrastrukture ter varovanja okolja in naravnih in kulturnih 
vrednot, lahko občine organizirajo pripravo in sprejmejo 
skupni razvojni program z vsebino in na način, določen v 9. in 
10. členu tega zakona. 

(2) Skupni razvojni program mora biti v skladu z regionalnim 
razvojnim programom. 

(3) Občine iz prvega odstavka tega člena hkrati s skupnim 
razvojnim programom pripravijo skupne sestavine 
prostorskega plana, ki se nanašajo na obravnavane zadeve 
skupnega interesa. 

"I. NOSILCI REGIONALNE STRUKTURNE POLITIKE 

13. člen 
(nosilci regionalne strukturne politike) 

(1) Nosilci regionalne strukturne politike so Svet za strukturno 
politiko, Agencija za regionalni razvoj, Sklad za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in 
regionalne razvojne agencije. 

(2) Nosilci regionalne strukturne politike so tudi ministrstva, ki 
dodeljujejo spodbude, pomembne za regionalni razvoj. 

14. člen 
(Svet za strukturno politiko) 

l1) Svet za strukturno politiko (v nadaljevanju: svet) je usklajevalni 
organ vlade, ki je odgovoren za usklajenost predlogov 
dokumentov za izvajanje regionalne strukturne politike na 
državni ravni ter za oblikovanje in usklajevanje državnih 
razvojnih spodbud in mednarodnih finančnih pomoči. 

<2) Člani sveta so ministri ali državni sekretarji, ki dodeljujejo 
spodbude, pomembne za skladen regionalni razvoj. 

'3) Svet vodi minister, pristojen za razvoj. Administrativno in 
strokovno podporo svetu zagotavlja ministrstvo, pristojno za 
razvoj. 

15. člen 
(Agencija za regionalni razvoj) 

'1) Agencija za regionalni razvoj je organ v sestavi ministrstva 
pristojnega za razvoj. 

(2) Agencija za regionalni razvoj opravlja razvojne, pospeševalne 
in usklajevalne naloge države pri spodbujanju regionalnega 
razvoja. 

) Agencija za regionalni razvoj v sodelovanju z Ministrstvom 
2a finance v postopku priprave državnega poračuna pripravlja 

strokovne podlage za dodeljevanje spodbud regionalne 
strukturne politike različnih resorjev. 

(4) Pri opravljanju nalog iz prvega odstavka Agencija za regionalni 
razvoj spremlja podatke o regionalnih razvojnih spodbudah, 
zlasti pa podatke o: 
- vrstah razvojnih spodbud in načinih njihovega uveljavljanja 
in dodeljevanja; 
- dodeljenih razvojnih spodbudah po obliki, namenu, višini in 
lokaciji; 
- projektih in zahtevkih ter možnostih vlaganja v razvojne 
naložbe; 
- razvojno svetovalnih organizacijah in organiziranosti 
razvojno pospeševalnega dela; 
- možnostih strokovnega izpopolnjevanja. 

(5) Agencija za regionalni razvoj tudi vrednoti učinke regionalnih 
razvojnih spodbud in daje mnenja o regionalnih razvojnih 
programih iz 9. člena tega zakona in skupnih razvojnih 
programih iz 12. člena tega zakona. 

(6) Agencija za regionalni razvoj se pri izvajanju nalog delovno 
povezuje s Skladom za regionalni razvoj in ohranjanje 
slovenskega podeželja ter z regionalnimi razvojnimi agencijami 
in drugimi institucijami pomembnimi za skladni regionalni razvoj. 

(7) Minister, pristojen za razvoj, podrobneje predpiše načine 
spremljanja in vrednotenja regionalnih razvojnih spodbud. 

16. člen 
(regionalna razvojna agencija) 

(1) Za pripravo regionalnih razvojnih programov ter drugih 
dogovorjenih nalog s področja regionalne strukturne politike 
zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, 
prostorskega in okoljskega razvoja lahko občine ustanovijo 
regionalno razvojno agencijo. 

(2) Regionalna razvojna agencija je zavod, ki lahko opravlja tudi 
izvajalske naloge s področja regionalne strukturne politike. 

(3) Organ upravljanja regionalne razvojne agencije je svet 
regionalne razvojne agencije, v katerem so zastopani poleg 
predstavnikov ustanoviteljev in zaposlenih tudi predstavniki 
organiziranih nosilcev javnih in drugih interesov regionalnega 
razvoja. 

(4) Občine se lahko za opravljanje nalog regionalne razvojne 
agencije pogodbeno dogovorijo z obstoječo gospodarsko 
družbo ali drugo organizacijo. S pogodbo o opravljanju teh 
nalog se določi tudi način preoblikovanja te gospodarske 
družbe oziroma druge organizacije v zavod. 

(5) Podrobnejše pogoje za opravljanje nalog regionalne razvojne 
agencije predpiše minister, pristojen za razvoj. 

17. člen 
(Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 

slovenskega podeželja) 

(1) Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja 
je finančna organizacija, ki je namenjen za trajnejše doseganje 
javnih ciljev na področju regionalne politike. Pri tem sklad 
dodeljuje sredstva za regionalno strukturno politiko. Sklad je 
pravna oseba. 

(2) S statutom sklada se podrobneje določijo dejavnosti iz 
prejšnjega odstavka, ki jih opravlja sklad. 

(3) Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja se pri svojem delu povezuje z Agencijo 
za regionalni razvoj, Agencijo za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Slovensko razvojno družbo in regionalnimi 
razvojnimi agencijami ter z drugimi organizacijami. 
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IV. DRŽAVNE REGIONALNE SPODBUDE 

18. člen 
(viri spodbud za skladni regionalni razvoj) 

(1) Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj Slovenije, 
se oblikujejo z usklajenim usmerjanjem sredstev Sklada za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja ter proračunskih sredstev ministrstev, ki zajemajo 
tudi sredstva mednarodnih finančnih pomoči in se usklajeno 
usmerjajo v regionalne razvojne programe. 

(2) Vlada v okviru proračunske razprave določi skupni obseg 
sredstev regionalnih razvojnih spodbud in ta sredstva, ki 
vključujejo mednarodne finančne pomoči, razporedi po 
ministrstvih. Pri projektih, ki se sofinancirajo iz mednarodnih 
finančnih pomoči, pristojna ministrstva uskladijo sofinanciranje 
iz različnih finančnih virov. 

(3) Državne regionalne spodbude iz prejšnjega odstavka se 
prednostno usmerjajo v: 
- regije, ki po vrednosti bruto domačega proizvoda na 
prebivalca po kupni moči ali stopnje brezposelnosti 
pomembneje negativno odstopajo od državnega povprečja 
- območja s posebnimi razvojnimi problemi. 

19. člen 
(dodeljevanje spodbud) 

(1) Spodbude iz prejšnjega člena se dodeljujejo občinam ter 
pravnim in fizičnim osebam. Spodbude se dodeljujejo na 
podlagi regionalnega razvojnega programa oziroma skupnega 
razvojnega programa z javnim razpisom. 

(2) Podrobnejše pogoje in merila za dodeljevanje spodbud, 
pomembnih za skladni regionalni razvoj, določi vlada na 
predlog ministrstva, pristojnega za razvoj. 

20. člen 
(namen in oblike spodbud) 

(1) Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj, se 
dodeljujejo v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in 
predpise o financiranju občin za namene: 

- podjetniška vlaganja 
- razvoj infrastrukture 
- tekoče poslovanje gospodarskih družb 
- prestrukturiranje 
- usposabljanje kadrov za izvajanje regionalne strukturne politike 

(2) Spodbude se dodeljujejo v obliki: 
- subvencij 
- ugodnih posojil 
- poroštev 
- davčnih oprostitev in olajšav, kot so določene z davčnimi predpisi 
- kapitalskih vložkov 
- prenosa državnega premoženja v Upravljanje državnim skladom, 

z namenom vlaganja tega premoženja v regionalne razvojne 
projekte 

- podeljevanja statusa ekonomskega območja 
- podeljevanje statusa območij za pospeševanje zaposlovanja 

21. člen 
(območja s posebnimi razvojnimi problemi) 

(1) Pri vodenju politike skladnega regionalnega razvoja na 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi se zasledujejo 
naslednji cilji: 

- dvig splošne ravni razvitosti; 
- odpravljanje strukturnih problemov in visoke brezposelnosti; 

- preprečevanje neugodnih demografskih gibanj zlasti v obmejnih 
in gorsko višinskih območjih. 

(2) Območja s posebnimi razvojnimi problemi so: 

- ekonomsko šibka območja; 
- območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo, 
- razvojno omejevana obmejna in gorsko višinska območja. 

22. člen 
(merila za določitev območij s posebnimi razvojnimi 

problemi) 

Območja s posebnimi razvojnimi problemi se določi na podlagi 
sledečih meril: 

1. za občino z ekonomsko šibkega območja: 

- bruto osnove za dohodnino na prebivalca v občini glede na 
državno povprečje, 

- upadanja števila prebivalstva; 

2. za občino s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo: 

- stopnje registrirane brezposelnosti v občini glede na državno 
povprečje; 

3. za razvojno omejevana obmejna in gorsko višinska območja1 

- deleža površine gorsko višinskih območij v občini in upadanja 
števila prebivalstva v teh območjih; 

- deleža površine občine v obmejnem pasu glede na celotno 
površino v občini in ob upadanju števila prebivalstva v občini- 

23. člen 
(vladna uredba) 

(1) Vlada z uredbo določi vrednost meril iz prejšnjega člena"1 

določi občine, ki ustrezajo posameznim skupinam območij s 
posebnimi razvojnimi.problemi. 

(2) Ministrstvo, pristojno za razvoj, oziroma Agencija za regiona"11 

razvoj spremlja podatke v zvezi z merili iz prejšnjega členairl 

poroča vladi. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 
(podzakonski predpisi vlade) 

(1) Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona: 
1. ustanovi Svet za strukturno politiko (14. člen); 
2. sprejme uredbo o vrednosti meril iz 23. člena tega zakon 
in določi občine, ki ustrezajo tem merilom; . 
3. sprejme uredbo o podrobnejših pogojih in merili'1 

dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladen regiona 
razvoj in o oblikah teh spodbud (19. in 20. člen). .,0 

(2) Vlada v enem letu po uveljavitvi tega zakona sprejme StrateS 
regionalnega razvoja Slovenije. 

25. člen 
(podzakonski predpisi ministra) 

Minister, pristojen za razvoj, v šestih mesecih po uveljavitvi te9 
zakona predpiše: 
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1- minimalno obvezno vsebino in metodologijo priprave 
regionalnega razvojnega programa (9. člen); 

2. načine spremljanja in vrednotenja regionalnih razvojnih 
spodbud (15. člen); 

3. pogoje iz petega odstavka 16. člena tega zakona, ki jih mora 
izpolnjevati regionalna razvojna agencija. 

26. člen 
(ustanovitev pokrajin) 

(1) Po ustanovitvi pokrajin so pokrajine funkcionalne ozemeljske 
enote za izvajanje regionalne strukturne politike in za določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi. 

(2)Kot merila za določitev območja s posebnimi razvojnimi 
problemi se po ustanovitvi pokrajin uporabljajo bruto domači 
proizvod na prebivalca po kupni moči, stopnja brezposelnosti 
v pokrajini in drugi kazalci razvoja, značilni za Slovenijo. 

27. člen 
(začasna uporaba) 

Do sprejema regionalnih razvojnih programov, vendar najdalj eno 

leto po sprejemu Strategije regionalnega razvoja Slovenije, se za 
določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in za 
spodbujanje njihovega razvoja uporabljajo pogoji in merila iz 
zakona o spodbujanju razvoja na demografsko ogroženih 
območjih (Uradni list RS, št. 48/90 in 12/92). 

28. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon o 
spodbujanju razvoja na demografsko ogroženih območjih (Uradni 
list RS, št. 48/90 in 12/92) in 13. člen zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95). 

29. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji 21.2.1996 prvič 
obravnaval predlog zakona o spodbujanju regionalnega razvoja 
lr> sprejel sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo 
Podloga zakona za drugo obravnavo. Vladi Republike Slovenije 
I6 naložil, da v skladu s stališči'Državnega zbora pripravi predlog 
zakona za drugo branje, ki bo temeljni zakon za spodbujanje 
r3zvoja na regionalnem načelu in katerega temeljna naloga bo 

Postavitev trajnega sistema spodbud za skladni regionalni 
razvoj. 

Stališča Državnega zbora je mogoče razdeliti v stališča, ki se 
nanašajo na splošna vprašanja zakonske ureditve spodbujanja 
hladnega regionalnega razvoja, ter v stališča, ki se nanašajo na 
P°samezne rešitve v predlogu zakona iz prvega branja in naj se 
uPoštevajo pri pripravi predloga zakona za drugo branje. Ker 
upoštevanje teh stališč, zlasti splošnih, zahteva podrobnejša 
Pojasnila in ker so od prvega branja zakona v Državnem zboru 
šinila že tri leta, je primerna obširnejša obrazložitev. 

'• SPLOŠNA STALIŠČA 

^°d splošna stališča spadajo zlasti te usmeritve: 

'■ Predlagatelj naj pripravi in predloži zasnovo enotnega in 
učinkovitega vodenja politike pospešenega regionalnega 
razvoja; 

j 
' zagotovi naj učinkovit način usklajevanja v vladi in med resorji 

ter tudi usklajevanja med drugimi institucijami zunaj vlade; 

zakon naj oblikuje pravne podlage za povezovanje državnih 
sPodbud s sredstvi na lokalni in regionalni ravni ter iz drugih 
virov. 

Predlog zakona za prvo branje je bil objavljen v Poročevalcu št. 
30/1994, obravnavan pa je bil z velikim časovnim odlogom šele 
februarja 1996. Razprava v Državnem zboru je jasno opozorila, 
da sta bila regionalna politika in regionalno planiranje v Sloveniji 
potisnjena na obrobje političnih interesov, pri čemer so imele 
prednost makroekonomske teme, kot so tranzicija, stabilizacija, 
privatizacija. Poleg tega pa tudi sama ustavna in zakonska ureditev 
lokalne samouprave, ki nejasno in pomanjkljivo opredeljuje srednjo 
raven med državo in občinami (pokrajine), pomenita dodatne 
težave pri oblikovanju celovitega in trdnega sistema spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja. 

Od februarja leta 1996, ko je bil predlog zakona prvič obravnavan 
v Državnem zboru, so se okrepile dejavnosti Slovenije pri njenem 
vključevanju v Evropsko unijo. To je prineslo vrsto novih zahtev in 
potreb tudi glede prilagoditve naše pravne ureditve spodbujanja 
razvoja v skladu s pravili Evropske unije, kjer sta ureditev 
regionalne ravni načrtovanja in okrepitev medsektorskega 
usklajevanja med najpomembnejšimi nalogami spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja. Prilagoditev naše pravne 
ureditve tega področja je tudi temeljni pogoj za pridobitev in 
učinkovito usmerjanje sredstev predpristopne pomoči. Zato se 
zahteva Državnega zbora v začetku leta 1996 po pripravi 
koncepta enotnega in učinkovitega vodenja politike pospešenega 
regionalnega razvoja in po zagotovitvi učinkovitega usklajevanja 
v vladi, med resorji in drugimi institucijami, ujema z zahtevami 
Evropske unije, kar hkrati pomeni tudi četrto splošno usmeritev 
Državnega zbora za dopolnitev zakona: 

4. našo pravno ureditev spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja je treba prilagoditi pravilom, ki veljajo v Evropski uniji. 
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Ad 1 

Glede na stališče oziroma zahtevo Državnega zbora so v 
predlogu zakona za drugo branje razširjene splošne določbe ter 
dodani poglavji Temeljni dokumenti za vodenje regionalne razvojne 
politike in Ustanove regionalne razvojne politike, pa tudi v drugih 
poglavjih je problematika obravnavana širše, v smislu celovite in 
enotne zasnove spodbujanja regionalnega razvoja in usklajenega 
delovanja na državni, regionalni in lokalni ravni. 

Med splošnimi določbami je treba posebej opozoriti na 2.člen, ki 
opredeljuje pet temeljnih ciljev spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja, ter na 3. člen, v katerem so opredeljena načela 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki so nato 
konkretizirana v tretjem, četrtem in petem poglavju zakona. Nov 
je tudi 4.člen zakona, ki opredeljuje temeljne izraze, uporabljene v 
zakonu. Opredelitev teh izrazov je potrebna, ker nimamo 
posebnega zakona o razvojnem načrtovanju, ki bi vse te izraze 
natančno opredelil. 

V skladu s splošnimi stališči Državnega zbora je predlog zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju: 
zakon) za drugo branje v bistvu zasnova nove regionalne 
strukturne politike, ki naj bi se izvajala na celotnem območju države, 
v razvitih in manj razvitih območjih, v urbaniziranih in podeželskih 
okoljih (načelo celovitosti) ob usklajevanju med posameznimi 
ministrstvi in lokalnimi skupnostmi (načelo usklajevanja). 
Opredelitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in 
spodbujanje njihovega razvoja je samo en del celovite regionalne 
politike (21 do 23. člen). Poleg načela celovitosti in načela 
usklajevanja temelji spodbujanje skladnega regionalnega razvoja 
še na drugih načelih: načelu partnerstva in subsidiarnosti, načelu 
programiranega usmerjanja sredstev, načelu sofinanciranja 
oziroma dodatnih državnih pomoči ter na načelu vrednotenja 
učinkov. 

Ad 2 

Kot usklajevalni organ vlade je predviden Svet za strukturno 
politiko, ki naj bi bil odgovoren za usklajenost predlogov 
dokumentov za izvajanje regionalne razvojne politike na državni 
ravni (Strategija regionalnega razvoja Slovenije, sektorski 
nacionalni programi) ter za oblikovanje in usklajevanje državnih 
razvojnih spodbud in mednarodnih finančnih pomoči. Člani sveta 
so ministri oziroma državni sekretarji, kot njihovi namestniki, ki 
upravljajo spodbude, pomembne za regionalni razvoj. Svet vodi 
minister, pristojen za razvoj. 

Za zagotovitev celovitega izvajanja politike skladnega regionalnega 
razvoja je pomembna ustanovitev Agencije za regionalni razvoj, 
ki naj bi opravljala razvojne in pospeševalne naloge države pri 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (15.člen). Razvojna 
agencija bo spodbujala nastajanje regionalnih razvojnih programov 
in delovanje regionalnih razvojnih agencij, ker bo odgovorna za 
socialno - ekonomski razvoj v regijah. Sposobna naj bi bila 
zagotoviti informacije o celotni ponudbi razvojnih spodbud, 
zagotoviti svetovalno podporo pri pripravljanju projektov za 
sredstva evropskih strukturnih skladov ter zagotavljati pomoč 
pri pridobivanju potrebnega lokalnega in državnega sofinanciranja. 

Na ravni države so osnovni nosilci razvojnih odločitev resorna 
ministrstva, pristojna za oblikovanje in izvajanje sektorskih 
razvojnih programov. Sredstva, ki se neposredno usmerjajo za 
regionalni razvoj (Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja in sredstva, MEOR), so po 
obsegu manj pomembna. Odločitve resornih ministrstev so zato 
ključne za regionalni razvoj in bodo v prihodnje še bolj, ker se 
bodo sredstva strukturnih skladov Evropske unije navezovala 
na sektorske vsedržavne programe. Zato bo zelo pomembna 

vloga Sveta za strukturno politiko (14.člen) kot usklajevalnega 
organa vlade, ki bo odgovoren za usklajenost predlogov 
dokumentov za izvajanje regionalne politike na državni ravni ter 
za oblikovanje in usklajevanje državnih razvojnih spodbud in 
mednarodnih finančnih pomoči. 

Ad 3 

Zaradi velike razdrobljenosti slovenskega ozemlja med majhne 
občine s težnjo še nadaljnje delitve in ob odsotnosti regionalne 
ravni prevladujeta v sedanjem času v Sloveniji vloga državne 
ravni in centralizirano odločanje. Vendar pa država s svojimi 
instrumenti ni sposobna spodbuditi lokalnih razvojnih zmožnosti 
in ustaviti naraščanja regionalnih razlik v razvitosti. Pretirani 
centralizacija in zavrte lokalne pobude so ena pomembnejših ovir 
za hitrejši gospodarski razvoj v državi in razlog za poglabljanje 
medregionalnlh razlik. 

Zato je v zakonu dan poseben poudarek načelu partnerstva in 
subsidiarnosti, ki zajema izgrajevanje in usposabljanje lokalnih in 
regionalnih institucij, da bodo sposobne sprejemati in polno 
izkoristiti nove usmeritve in instrumente. Predvideva se nastajanje 
novih organizacijskih struktur na regionalni ravni (regionalne 
razvojne agencije - 16. člen). Država bo prisotna v novi regionalni 
politiki le tam, kjer lahko deluje učinkoviteje kot nižje ravni odločanja 
Spodbujala bo oblikovanje regionalnih razvojnih agencij, vendar 
brez neposredne državne prisile. To mora postati življenjski interes 
lokalnih oblasti. 

Temeljni dokumenti za vodenje regionalne razvojne politike s° 
strategija regionalnega razvoja Slovenije (ki bo pripravljena v enem 
letu po sprejemu zakona), sektorski razvojni programi (ki so v 
različnih fazah priprave, nekateri pa so že sprejeti), regionalni 
razvojni programi ter skupni razvojni programi. Regionalni razvojni 
programi (9. in lO.člen) bodo podlaga za izvajanje skladnega 
regionalnega razvoja v Sloveniji in tudi podlaga za pridobivani6 

sredstev programov Phare in kasneje tudi sredstev iz strukturni 
skladov Evropske unije. Izdelali se bodo za območje ene ali ve° 
statističnih regij, po oblikovanju pokrajin pa prilagodili območjem 
pokrajin. Zaradi potrebe po prožnosti rešitev je v predlogu zakoni 
dana možnost, da se ji občine, ki toejijo na drugo statistično regij0' 
lahko priključijo pri pripravi regionalnega razvojnega programe- 
Zakon izhaja iz načela prostovoljnosti združevanja občin: občin6 

se prostovoljno povežejo za načrtovanje razvoja na območft 
regije in v ta namen ustanovijo regionalno razvojno agencijo, kil6 

kraj usklajevanja lokalnih in državnih interesov ter javnih 'n 

podjetniških interesov regionalnega razvoja ter kraj operativni 
odločitev pri pripravi regionalnega razvojnega programa. Občin 
imajo možnost, da opravljanje nalog regionalne razvojne agencij 
poverijo ustrezni obstoječi ustanovi v regiji, če izpolnjuje pog°le' 
ki jih za delovanje regionalne razvojne agencije določi minis,e 

(25. člen) in s čimer taka ustanova pridobi status regiona■/" 
razvojne agencije. Država pa ima možnost, da na območjih 
posebnimi razvojnimi problemi tudi sama ustanovi regiona111 

razvojno agencijo, če lokalna pobuda ne bo izkazana (10. ^ 
Na število regionalnih razvojnih agencij lahko delno vpliva drže 
s politiko kapitalske soudeležbe. 

Regionalni razvojni program sprejmejo občine, ki so bile vključe'J* 
v njegovo pripravo (10.člen). Načeloma je možno, da občina 
izdela regionalnega razvojnega programa in zato zanjo ne vel 
oz. iz njega nima nobene obveznosti, pa tudi nobenih ugodno 
Zaradi materialnega interesa (po približno dveletnem prehodn 
obdobju naj bi se regionalne državne pomoči dodeljevale le še 
projekte, ki so vključeni v regionalni razvojni program), je ree 
pričakovati, da bodo ti programi postopno pokrili celotno oZ ,L 
države. Minister, pristojen za razvoj, bo predpisal minila 
obvezno vsebino in metodologijo priprave regionalnih razV°L0^ 
programov (9. in 25. člen). Vsebovali naj bi analizo stanja in tren 
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fer dolgoročno oceno razvojnih možnosti regije z gospodarskega, 
socialnega, prostorskega in okoljskega vidika s poudarkom na 
izrabi značilnih razvojnih prednosti regije, rabi zemljišč, razvoju 
Poselitve in prostorskemu umeščanju infrastrukturnih sistemov 
fer na sodelovanju z drugimi regijami (tudi čezmejnimi). Regionalni 
razvojni program naj bi obvezno vseboval regionalne vidike 
frajnostnega razvoja, urejanje okolja in sanacijo ter ohranjanje 
kakovosti okolja. Imel naj bi tudi operativni del, ki bi za daljše 
obdobje (do sedem let) operacionaliziral naloge in dejavnosti po 
Posameznih projektih, ocenil vrednosti projektov in predlagal 
konstrukcijo financiranja s poudarkom na zagotovitvi sredstev iz 
lokalnih in zasebnih virov. 

Pri pripravi regionalnega razvojnega programa je še posebej 
Pomembna usklajenost oz. povezanost z regionalnimi razčlenitvami 
Prostorskega plana. Zakon v 11. členu določa, da občine, ki se 
Povežejo za izdelavo regionalnega razvojnega programa, začnejo 
postopek pri Ministrstvu za okolje in prostor za regionalno obdelavo 
državnega prostorskega plana za območje te regije. Z regionalno 
obdelavo prostorskega plana država opredeli rabo prostora v 
regiji ali pa uporabi institut rezervacije prostora za določeno 
časovno obdobje, v katerem regionalni razvojni program ne more 
računati na prostor, ki je rezerviran. 

Predlog zakona predvideva tudi t.i. skupne razvojne programe, ki 
/"> pripravi in sprejme več občin, da bi skupno rešile določen 
Poseben problem (npr. komunalna infrastruktura, komunalni 
odpadki, turistični projekti, program razvoja podeželja). Ti programi 
oziroma z njimi načrtovane investicijske namere bodo morale biti 
v skladu z regionalnim razvojnim programom in bodo tako lahko 
računale na regionalne državne spodbude kot tudi na sredstva, 
kijih takim naložbam namenjajo posamezni državni resorji. Država 
bo tovrstne programe podpirala s posrednimi instrumenti 
(sofinanciranje dejavnosti). 

Načeloma država nima neposrednih pristojnosti pri odločanju o 
regionalnem razvojnem programu. To je stvar občin in lokalnih 
Partnerjev v okviru skupščine regionalne razvojne agencije. 
Vendar pa morajo biti regionalni projekti, ki računajo na državno 
'ri/ali evropsko sofinanciranje, usklajeni v sektorskih nacionalnih 
Programih (6. in 9.člen ). Če niso, lahko računajo le na lokalne 
finančne vire in na sredstva zasebnega sektorja. 

čeprav sam obstoj regionalnega razvojnega programa še ne bo 
*a9otavljal državnega sofinanciranja, pa predvidevamo, da bo to 
^očan argument regije za uveljavljanje njenih interesov v 
Proračunski razpravi. 

Ad 4 

Predlog zakona povzema evropsko načelo, da se sredstva iz 
s,rukturne pomoči odobrijo le na podlagi razvojnih programov in 
'*vedbenih dokumentov (načelo programiranega usmerjanja 
Sredstev). To pomeni, da se regionalne razvojne spodbude, ki jih 
aejeta država in Evropska unija lahko odobrijo le za konkretne, 
lasno opredeljene razvojne projekte, ki morajo biti obvezno 
Usklajeni v regionalnem razvojnem programu (9. člen). 

Slovenijo je pomembno tudi evropsko načelo dodatnosti 
Pomoči, ki zahteva, da se iz državnega proračuna ter iz drugih 

vnih in zasebnih sredstev zagotavlja ustrezni del sredstev za 
financiranje razvojnih projektov (načelo sofinanciranja ali 
°datnosti pomoči). To načelo je vključeno v predlog zakona (9. Sn), pri čemer se zahteva zagotovitev sredstev za sofinanciranje 
r°jektov iz zasebnih in lokalnih javnih virov, če del sredstev 
*9otavlja državni proračun. Pravila evropske strukturne politike 
°!°čajo, da je treba pri vsakem pretoku finančnih sredstev a9oloviti spremljanje porabe in vrednotenje učinkov s 

Z""erjanjem doseženih rezultatov s cilji, ki morajo biti jasni in 
6rljivi (načelo vrednotenja učinkov). Pri regionalnih razvojnih 

spodbudah imamo več virov javnih sredstev in pogosto težko 
ugotovljive učinke (zlasti kratkoročno), ker se rezultati spodbud 
mešajo z učinki tržnih in drugih vplivov. Ne glede na te težave bo 
moralo Ministrstvo pristojno za razvoj z Agencijo za regionalni 
razvoj zagotoviti tekoče spremljanje in ocenjevanje uspešnosti in 
učinkovitosti regionalnih spodbud in o tem poročati vladi (15. člen). 

II. STALIŠČA DO POSAMEZNIH 

ZAKONSKIH REŠITEV 

V nadaljevanju so povzeta stališča do posameznih določb in rešitev 
zakona iz prvega branja ter dane obrazložitve o njihovem 
upoštevanju. 

Povzetek stališča št. 1 

Proučijo naj se merila za določitev območij s posebnimi 
razvojnimi problemi, zlasti v smislu spodbujanja lastne 
udeležbe; opredeliti je treba koncept razvoja naravno in 
kulturno zaščitenih območij, ki so s tem razvojno 
omejevana, pri čemer naj se izhaja iz Alpske konvencije. 

Eno izmed načel, na katerih temelji predlog zakona o spodbujanju ' 
skladnega regionalnega razvoja, je partnerstvo med državo in 
lokalnimi skupnostmi ter javnim in zasebnim sektorjem kakor tudi 
sofinaciranje razvojnih spodbud državnega proračuna iz zasebnih 
in lokalnih virov (3. člen), kar neposredno spodbuja lastno 
udeležbo. Sicer pa zakon predlaga le merila (22. člen) za določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi, medtem ko bo vlada z 
uredbo določila vrednost teh meril (23. člen), s čimer bo omogočeno 
njihovo prilagajanje aktualnim in posebnim potrebam v določenih 
okoljih. Zakon tudi v20. členu navaja glavne oblike spodbud, kipa 
bodo natančneje opredeljene z vladno uredbo, pri čemer je 
pomembno, da se spodbude dodeljujejo na podlagi predloženega 
regionalnega razvojnega programa oziroma investicijskim 
nameram, določenim v skladu z regionalnim razvojnim programom 
v skupnem razvojnem programu več občin (12.člen), če se bodo 
občine odločile zanj. S tem se zagotavlja hkrati celovit in realnim 
potrebam prilagojen pristop k spodbujanju razvoja določenega 
območja. 

Podmena, da so območja, zavarovana zaradi naravnih in kulturnih 
vrednot, le zaradi tega dejstva razvojno omejevana, ni pravilna; 
te vrednote naj bi pomenil njihovo primerjalno prednost. Zato zakon 
teh območij posebej ne obravnava kot območja s posebnimi 
razvojnimi problemi; če pa bi posledice zavarovanja naravne in 
kulturne dediščine na posameznem območju pomenile oviro v 
njegovem razvoju, bi tako območje na podlagi meril iz 22. člena 
zakona izpolnjevalo pogoje za pridobitev statusa območja s 
posebnimi razvojnimi problemi. 

Povzetek stališča št. 2 

Razširijo naj se vrste In oblike spodbud za spodbujanje 
skladnejšega regionalnega razvoja In naj se ob upoštevanju 
regionalnega vidika razvoja zagotovi združevanje 
regionalnih, sektorskih In drugih spodbud. 

Zagotovi naj se tudi povezovanje državnih spodbud s 
sredstvi na lokalni in regionalni ravni ter Iz drugih virov. 

Oblike spodbud so v zakonu razširjene, podrobneje pa bodo 
določene z vladno uredbo (23. člen). Spodbude se bodo dodeljevale 
na podlagi regionalnih razvojnih programov, s čimer bo zagotovljen 
regionalni vidik razvoja. Pri tem bo sektorske spodbude, 
pomembne za skladen regionalni razvoj, usklajeval Svet za 
strukturno politiko (14. člen), ki ga bodo sestavljali ministri, ki 
upravljajo spodbude, pomembne za regionalni razvoj. 
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Državne spodbude se bodo povezovale z regionalnimi in lokalnimi 
spodbudami na podlagi in v okviru regionalnih razvojnih programov 
(3. člen - načelo partnerstva). Pri pripravi regionalnih razvojnih 
programov sodelujejo nosilci javnih in zasebnih interesov na 
državni in lokalni ravni (10. člen, druga točka), kar bo omogočalo 
kombiniranje javnih sredstev in sredstev iz zasebnih virov (3. 
člen). 

Povzetek stališča št. 3. 

Zagotovi naj se učinkovit način usklajevanja v vladi In med 
resorji ter tudi usklajevanje med drugimi institucijami zunaj 
vlade. 

Svet za regionalni razvoj naj bi Imel poleg posvetovalnih 
tudi določene odločitvene In operativne pristojnosti. Svet 
nal vodi minister, pristojen za gospodarstvo oziroma razvoj. 

Vzpostavi naj se učinkovit informacijski sistem, ki bo 
zagotavljal preglednost in učinkovitost instrumentarija. 

Za učinkovito usklajevanje v vladi je odgovoren Svet za strukturno 
politiko (14. člen). Svet za strukturno politiko je usklajevalni organ 

' vlade, odgovoren za usklajenost predlogov dokumentov za 
izvajanje regionalne razvojne politike na državni ravni ter za 
oblikovanje in usklajevanje državnih razvojnih spodbud in 
mednarodnih finančnih pomoči. Kot usklajevalni organ vlade ne 
bo imel neposrednih odločitvenih pristojnosti glede na svojo 
zakonsko odgovornost za usklajenost predlogov pa bo imel 
odločilno vlogo pri sprejemanju ustreznih odločitev. 

Zakon predvideva vzpostavitev spremljanja podatkov o 
regionalnih razvojnih spodbudah in vrednotenja njihovih učinkov. 
Te naloge bo opravljala Agencija za regionalni razvoj (15. člen). 

Povzetek stališča št. 4 

Predlagatelj zakona naj podrobno prouči pripombe, ki se 
nanaša/o na pomen in pravne posledice statusa območij s 
posebnimi razvojnimi problemi. 

Zakon mora biti usklajen s predpisi o lokalni samoupravi, 
zlasti s predpisi o organiziranosti In rednem finaclranju, pri 
čemer naj še posebej določi način zagotavljanja finančnih 
sredstev za razvoj občin s posebnim statusom. 

Predlagatelj zakona je upošteval pripombe glede pomena in 
pravnega statusa problemskih območij. Temeljni namen zakona 
je spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije, za kar je spodbujanje razvoja na 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi ključnega pomena (4. 
člen). Neposrednih pravnih posledic dejstva, da ima neko območje 
status območja s posebnimi razvojnimi problemi, ni so pa ta 
območja deležna posebne pozornosti pri oblikovanju regionalne 
razvojne politike in pri usmerjanju razvojnih spodbud (4. člen). 

Zakon ni v nasprotju s predpisi s področja lokalne samouprave, 
ni pa vsebina tega zakona enaka vsebini, ki jo obravnavajo 
predpisi o lokalni samoupravi; vsebina tega zakona je spodbujanje 
skladnega regionalnega razvoja, torej zlasti spodbujanje razvoja 
občin z območij s posebnimi razvojnimi problemi, medtem ko 
predpisi s področja lokalne samouprave določajo oblike in 
delovanje lokalnih skupnosti, financiranje njihovega delovanja pa 
zakon o financiranju občin (v tem okviru tudi občin s posebnim 
statusom). Merila za financiranje občin po zakonu o njihovem 
financiranju so določena za normalno delovanje oziroma 
opravljanje nalog, ki so jim določene kot temeljnim samoupravnim 
skupnostim in ne kot pomoč njihovemu razvoju, zato teh dveh 
področij ni mogoče enačiti. Dejansko pa bodo občine s posebnim 

statusom po predpisih o financiranju lokalne samouprave 
velikokrat deležne pomoči po tem zakonu, saj bodo ustrezale 
merilom za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi. 

Povzetek stališča št. 5 

Pripraviti je treba zasnovo enotnega in učinkovitega vodenji 
politike pospešenega regionalnega razvoja, pri čemer nal 
bo državna zaveza, da se bodo lokalne skupnosti razvijale 
materialno skladno z državo v celoti. 

Zakon ponuja celovito zasnovo spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja, saj zajema celotno ozemlje Republike 
Slovenije in vsebuje ukrepe neposredne regionalne politike kot 
tudi usklajevanje ukrepov posredne regionalne politike (sektorske 
politike). Podrobnejša utemeljitev je v prvem delu obrazložitve - 
Splošna stališča, 1. točka. 

Povzetek stališča št. 6 

Zakon naj v okviru območij s posebnimi razvojnimi problemi 
posebej obravnava območja, ki imajo značilnosti trajne 
razvojne šibkosti in posebej območja s prehodnimi 
razvojnimi problemi. Za vsako skupino teh dveh območli 
nal bo v zakonu posebno poglavje o njihovem razvoju. 

Zakon uvršča med območja s posebnimi razvojnimi problemi 
obmejna in gorsko višinska območja, torej območja, ki so po svof 
fizični danosti in legi lahko razvojno omejevana. Vendar pa 
danosti ne pomenijo, da so ta območja območja s "trajnimi 
razvojnimi problemi. Predlagana delitev območij na območja s 
"trajnimi" razvojnimi problemi in na druga območja bi pomenilo, da 
ta območja že vnaprej obsodimo, da nimajo prihodnosti v 

samovzdržujočemu razvoju. Prav temeljni cilj regionalne politik0 

že po sami opredelitvi pomeni, da se z ustreznimi ukrep1 

spodbudijo posamezna območja, da postanejo sposobna za 
samovzdržujoči razvoj ne glede na njihove fizične danosti in leg°- 
Zato zakon ne razlikuje med "trajnimi in prehodnimi" območji s 

posebnimi razvojnimi problemi, temveč vsa obravnava k0' 
območja s "prehodnimi" razvojnimi problemi. 

Povzetek stališča št. 7 

Zakon naj izhaja Iz ključnega cilja ohranjanja poseljenosti 
na celotnem ozeml/u Republike Slovenije, pri čemer nal se 

stopnja poseljenosti ugotavlja na njeno koncentracij 
naseljih. 

Ohranjanje poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije 
ob upoštevanju policentričnega sistema poselitve je eden P6'1 

ključnih ciljev zakona, ki pa imajo v različnih območjih raziicn 
težo. Zato cilji zakona niso razvrščeni po svoji pomembnosti- 

Povzetek stališča št. 8 

Predlagatelj zakona naj prouči, ali so predlagana merila & 
določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi< 
Izhajajo Iz evropske metodologi/e, prilagojena posebn 
slovenskim razmeram, ki jih določajo reforma lokal 
samouprave In nove občine. 

Pri določanju predlagane ozemeljske ravni in predlaganih me^g 
temelji zakon zaradi zahtev po prilagoditvi naše pravne ure !■ :0 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja pravilom, ki vev ' 
v Evropski uniji, na evropski metodologiji, ki pa so prilagoj 
slovenskim razmeram. V državah Evropske unije je uveljavLc\ 
nomenklatura ozemeljskih enot za potrebe statistike (t i NU 
ki se uporablja: 

poročevalec, št. 28 14 4. maj 1"9 



?• za zbiranje statističnih podatkov, 
2. za socialno - ekonomske analize regij, 
3. za izvajanje regionalne politike po strukturnih skladih. 

Količinski merili za določitev ravni ozemeljske enote sta predvsem 
dve: velikost in število prebivalcev. Glede na ti dve merili Slovenija 
kot celota ustreza ravni NUTS 2, statistične regije NUTS 3, občine 
pa ravni NUTS 5. Osnovni teritorialni enoti, kijih obravnava zakon, 
sta občina (NUTS 5) in statistična regija (NUTS 3), medtem ko 
zakon ne obravnava več ravni krajevne skupnosti. V evropski 
regionalni politiki je raven NUTS 3 najnižja raven, kije še upravičena 
do razvojnih spodbud, saj ima ta raven zadovoljivo kritično maso 
človeških in finančnih zmožnosti, ki omogoča uspešen socialno - 
ekonomski razvoj ter je to najnižja raven, za katero je smiselno 
izračunati 2 temeljna statistična kazalnika (temeljni merili), ki ju 
Evropska unija uporablja pri vodenju regionalne politike: BDP na 
prebivalca in stopnja nezaposlenosti. V Sloveniji trenutno nimamo 
uradno objavljenega izračuna BDP na prebivalca po statističnih 
regijah (izračun je v pripravi), medtem ko merjenje BDP na 
prebivalca po občinah ni smiseln. Glede na razpoložljive podatke 
zakon predlaga dve merili, ki sta najbližji evropskima, in dodatno 
rnerilo. To so bruto osnova za dohodnino na prebivalca in stopnja 
registrirane nezaposlenosti ter upadanje števila prebivalstva kot 
dodatno merilo. 

Povzetek stališča št. 9 

Pri pripravi zakona za drugo branje naj predlagatelj prouči 
možnost, da se določijo območja s posebnimi razvojnimi 
Problemi ne glede na potek meja lokalnih skupnosti ali njenih 
ožjih delov. 

Določevanje statusa, ki mora biti po svoji logiki vezano na 
ozemeljsko območja, je vedno povezano z mejo, izčitljivo v naravi. 
Pri tem je najsmoternejše, da uporabljamo veljavne upravne, 
statistične in druge uveljavljene enote, na katere so vezani drugi 
instrumentariji upravljanja in ugotavljanja dejstev. Zato je pri 
opredelitvi območij s posebnimi razvojnimi problemi utemeljena 
naslonitev na veljavno ozemeljsko določitev občin, saj bi določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi ne glede na potek meja 
tokalnih skupnosti pomenile praktično v tem času nerešljiv prob- 
am zlasti zaradi nerazpoložljivosti osnovnih statističnih podatkov 
*a tako določitev območij in s tem povezanim onemogočenim 
Vrednotenjem uspešnosti in učinkovitosti razvojne pomoči. 

Povzetek stališča št. 10 

Zakon naj določi ukrepe In Instrumente za vsa območja 
(občine) s posebnim statusom, že predlagane ukrepe In 
instrumente pa naj uskladi z obstoječim stanjem. 

V 20. členu zakona so navedene glavne oblike spodbud, 
Pomembne za skladni regionalni razvoj. Podrobneje bodo določene 
v Posebni vladni uredbi, ki bo obravnavala pogoje in merila za 
dodeljevnaje regionalnih razvojnih spodbud ter oblike teh spodbud. 
Zakonski okviri spodbud niso v nasprotju z obstoječo ureditvijo 
Usmerjanja državnih razvojnih pomoči, seveda pa jih zakon 
Nadgrajuje v smislu njihovega oblikovanja in usmerjanja. 
Pomembno je, da se bodo v skladu z načeli, ki veljajo v Evropski 
uniji, regionalne razvojne spodbude dodeljevale na podlagi enakih 
Pravil, kot veljajo v Evropski uniji. Pravila, ki jih določa zakon, pa 
v°ljajo tudi za območja (občine) s posebnim statusom, kot je 
Poiasnjeno že v obrazložitvi upoštevanja stališča Državnega 
'bora v točki 4. 

p°vzetek stališča št. 11 

^akon naj določi rento kot trajni vir financiranja določenih 
ot)tnočlj s posebnimi razvojnimi problemi, še posebej tistih, 

1 se prekrivajo z zavarovanimi območji narave. 

Uvedba rent kot trajni vir financiranja določenih območij bi bila v 
popolnem nasprotju z načeli, na katerih temelji ta politika skladnega 
regionalnega razvoja in ta zakon, saj bi onemogočala, da bi se ta 
območja usposobila za samovzdržujoči razvoj, dušila bi lokalne 
razvojne pobude in bi jih vodila v rezervate nerazvitosti. Uvedba 
rent ima drugačen pomen, ki pa ni obravnavana v tem zakonu, 
temveč v predpisih, kot so Zakon o renti iz Jedrske elektrarne 
Krško, Zakon o renti zaradi posledic rudarjenja Premogovnika 
Velenje in podobni. 

Povzetek stališča št. 12 

Predlagate!j naj prouči možnost, da državne Institucije 
nudijo pomoč občinam, ki niso same sposobne pripraviti 
dokumentov za pridobitev sredstev razvojnih pomoči. 

Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj, se dodeljujejo 
na podlagi regionalnega razvojnega programa (9. člen), ki ga 
praviloma pripravi regionalna razvojna agencija. Regionalno 
razvojno agencijo ustanovijo občine ene ali več regij (10. člen), 
lahko pa opravljanje njenih nalog poverijo obstoječi ustanovi v 
regiji (16. člen). Če občine ne ustanovijo regionalne razvojne 
agencije in je priprava regionalnega razvojnega programa 
določena s Strategijo regionalnega razvoja Slovenije, skrbi za 
njegovo pripravo Agencija za regionalni razvoj. Seveda pa občine 
lahko kandidirajo za sredstva, namenjena pripravi regionalnega 
razvojnega programa, kakor tudi za pomoč države pri 
ustanavljanju regionalnih razvojnih agencij. 

Povzetek stališča št. 13 

Med območja s posebnimi razvojnimi problemi naj se 
uvrstijo tudi zavarovana območja narave. Če se ta prekrivajo 
z drugimi tipi območij s posebnimi razvojnimi problemi, 
morajo zavarovana območ/a narave Imeti prednost pri 
dodeljevanju razvojnih spodbud. 

Odgovor je dan v drugem odstavku povzetka stališča 1. 

Povzetek stališča št. 14 

Zakon naj med oblike spodbud, pomembne za skladni 
regionalni razvoj, vključi tudi aktivno štipendijsko politiko 
za območja s posebnimi razvojnimi problemi. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru svoje 
politike deloma že upošteva problemska območja, vendar bo 
močnejša regionalizacija njegove politike, na podlagi Strategije 
regionalnega razvoja Slovenije in sprejetih regionalnih razvojnih 
programov, mogoča v Svetu za strukturno politiko. Sicer pa zakon 
predvideva, da spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj, 
vključujejo tudi neposredno kadrovsko pomoč in usposabljanje 
kadrov za izvajanje regionalne strukturne politike na regionalni 
ravni (20. člen). 

Povzetek stališča št. 15 

Predlagatelj naI upošteva enakomerno porazdelitev 
telekomunikacijskega omrežja. 

Predvidena je vključitev ministrstva za promet in zveze v Svet za 
strukturno politiko, sredstva pa bo možno pridobiti tudi na podlagi 
predloženih projektov, vsebovanih v regionalnem razvojnem 
programu za vlaganja v lokalno infrastrukturo (20. člen). 

Povzetek stališča št. 16 

V zakonu naj se predvldlta sistem spremljanja Izvedbe 
odobrenih programov In priprava dodatnih kazalcev za 
kratkoročno In dolgoročno spremljanje učinka porabljenega 
sredstev razvojnih pomoči. 
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Zakon v 15. členu določa, da Agencija za regionalni razvoj spremlja 
podatke o regionalnih razvojnih spodbudah, zlasti o vrstah 
razvojnih spodbud in njihovem uveljavljanju in dodeljevanju, o 
dodeljenih razvojnih spodbudah po obliki, namenu, višini in lokaciji 
in podobno ter da vrednoti njihove učinke (15. člen, drugi in tretji 
odstavek). Načine spremljanja in vrednotenja ragionalnih razvojnih 
spodbud pa podrobneje predpiše minister, pristojen za razvoj 
(15.člen, peti odstavek). 

Povzetek stališča št. 17 

Predlagatelj zakona naj med namene spodbud vključi tudi 
stanovanjsko gradnjo. 

Stanovanjska gradnja bo lahko deležna regionalnih razvojnih 
spodbud, če bo tako predvideno v regionalnem razvojnem 
programu. Ministrstvo za okolje in prostor, v katerega pristojnost 
spada neprofitna stanovanjska gradnja, bo tudi član Sveta za 
strukturno politiko, ki je med drugim odgovoren za oblikovanje in 
usklajevanje državnih razvojnih spodbud. 

Povzetek stališča št. 18 In 19 

V zakon naj se vključijo spodbude tudi za: 

1. subvencioniranje obrestnih mer bančnih posojil, 
2. garancije za bančna posojila, 
3. posojila z ugodno obrestno mero. 
4. davčne olajšave In premije na delovna mesta. 

V 22. členu so med oblike spodbud uvrščena tudi ugodna posojila, 
garancije za bančna posojila ter davčne olajšave, medtem ko so 
politika zaposlovanja in z njo povezani ukrepi v pristojnosti 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki bo svoje ukrepe 
na področju zaposlovanja usklajevalo v okviru Sveta za strukturno 
politiko. 

Povzetek stališča št. 20 

Merila za podeljevanje kreditov In nepovratnih sredstev naj 
bodo v zakonu bolj določena In ne smejo biti le predmet 
razpisnih pogojev. 

Zakon določa, da se merila dodeljujejo v skladu z načeli iz 3. člena 
in v skladu z regionalno strukturno politiko kakor tudi v skladu s 
pravili dodeljevanja državnih pomoči (19. in 20. člen). Podrobnejše 
pogoje in merila za dodeljevanje spodbud pa predpiše vlada z 
uredbo, ki mora slediti regionalni strukturni politiki, kar omogoča 
večjo in potrebno prilagodljivost pri izvajanju te politike. 

Povzetek stališča št. 21 

Med merila za opredelitev razvojno šibkih območij naI se 
vključita Indeks staranja prebivalstva In gostota 
prebivalstva. 

Demografski kazalci so zelo pomembni za določanje območij z 
razvojnimi problemi, vendar pa so podrobne analize pokazale, da 
se je v zadnjem obdobju indeks staranja prebivalstva povečal v 
vsej Sloveniji in je zato dinamika (rast ali upadanje) števila 
prebivalstva boljši kazalnik za določitev območij s posebnimi 
razvojnimi problemi. Gostota prebivalstva ni vedno merilo 
ekonomske moči oziroma je tesno povezana z drugimi kazalniki. 
Gostota prebivalstva je v zakonu posredno upoštevana pri 
določanju obmejnih in gorsko višinskih območij, kjer je predlagano 
kot merilo delež površine občine v gorsko višinskem oz. obmejnem 
pasu in upadanje števila prebivalstva, kar posledično pomeni 
zmanjšanje gostote prebivalstva. 

Povzetek stališča št. 22 

Zakon naj omogoči občinam aktivno in odgovorno 
vključevanje v Izvajanje posameznih določb zakona. 

V skladu z 20. členom zakona o lokalni samoupravi naj bi 
občinam v okviru zagotovljene porabe zagotovili tudi 
sredstva za spodbujanje razvoja. 

Občine so vključene v pripravo in sprejetje regionalnih razvojnih 
programov (10. člen), ki so temeljni dokument za pridobivanje 
regionalnih razvojnih spodbud. Občine bodo tudi zastopane v 
skupščini Agencije za regionalni razvoj po predstavnikih 
regionalnih interesov. 

Zagotavljanja sredstev za razvoj občin v okviru zagotovljene 
porabe občin ta zakon ne obravnava temveč zakon o financiranju 
občin. 

Povzetek stališča št. 23 

Predlagatelj naj v skladu s 26. členom zakona o lokalni 
samoupravi določi pogoje za pridobitev posebnega statusa 
občinam na območjih, za katera je država izrazila poseben 
Interes za ohranitev poselitve In njihov razvoj. Predlagate!! 
naj tudi določi časovno preverjanje upravičenosti 
podaljševanja tega statusa. 

Temeljna načela spodbujanja skladnega regionalnega razvoja 
določajo med drugim tudi spodbujanje uravnoteženega 
gospodarskega, socialnega in prostorskega vidika razvoja ter 
ohranjanje poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije- 
Temu sledijo tudi merila za določitev območij s posebnimi razvojnimi 
problemi, na katerih je upadanje števila prebivalstva pomembno 
merilo pri določitvi statusa občine z gospodarsko šibkega območja 
ter z obmejnega in gorsko višinskega območja. Določevanja 
območij s posebnimi razvojnimi problemi po tem zakonu pa ni 
mogoče povezovati s posebnimi statusi občin po predpisih o 
lokalni samoupravi, kar je podrobneje pojasnjeno v povzetku 
stališča 4, drugi odstavek. 

V zakonu je določeno, da ministrstvo, pristojno za razvoj spremlja 
statistične podatke v zvezi z merili za določitev statusa občine s 
posebnimi razvojnimi problemi in po potrebi predlaga vladi 
spremembo uredbe, torej tudi, če občina ne izpolnjuje več pogoji 
za pridobitev statusa občine z območja s posebnimi razvojnimi 
problemi (22. člen). 

Povzetek stališča št. 24 

Zakon naj bo lasen In razumljiv ljudem, ki ga bodo izvajali» 
In mora slediti zakonu o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območij Iz leta 1990. 

Predlagatelj zakona je skušal zgradbo in zapis zakona pripravi" 
čim jasneje in razumljive, pri čemer je treba poudariti, da je vsebina 
zakona zelo kompleksna, saj skuša po eni strani nadgrajevati 
zakon o spodbujanju demografsko ogroženih območij iz leta 1990' 
po drugi strani pa, skladno s pravili regionalne politike EvropsM 
skupnosti postavlja pravne osnove za celovito zasnov0 

regionalne strukturne politike Slovenije. Slovenija potrebuje celovito 
zasnovo regionalne strukturne politike predvsem zaradi las,nl 

razlogov (povečevanje razlik med območji v Sloveniji, slab
L°„ 

izkoriščanje obstoječih razvojnih zmogljivosti, preveli* 
razdrobljenost razvojnih spodbud neposredne regionalne politik& 
neusklajenost sektorskih politik in neupoštevanje regionalni 
vpliva sektorskih politik in podobno) kakor tudi zaradi prilagajali 
strukturni politiki Evropske skupnosti, ki terja ustrezn< 
organiziranost in znanje za uspešno pridobivanje sredstev 
strukturnih skladov Evropske skupnosti. 
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Povzetek stališča št. 25 2. 

Naslov zakona naj bo: "Zakon o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja". 

Zakon se je preimenoval v zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, kar je vsebinsko enako naslovu, 
predlaganemu v stališču št. 25. 

III. DODATNI SKLEPI DRŽAVNEGA 

ZBORA 

Državni zbor je v prvi obravnavi zakona sprejel tudi dodatne 
sklepe k 2. točki stališč, in sicer: 

1. 

Vlada naj do druge obravnave predloga zakona pripravi 
pregled veljavnih zakonov, ki urejajo področje skladnejšega 
razvoja oziroma nanj posredno ali neposredno vplivajo ter 
rešitev, ki jih ponujajo posamezni predlogi zakonov, ki so v 
postopku sprejemanja (npr. o celostnem razvoju podeželja, 
o tujih vlaganjih, o lastninskem preoblikovanju, o uporabi 
sredstev, pridobljenih Iz naslova kupnine) ter strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije. 

Urad za makroekonomske analize in razvoj je pripravil analizo 
vpliva pomembnejših zakonov in sektorskih vsedržavnih razvojnih 
programov na regionalni razvoj in posebno matriko proračunskih 
izdatkov po ministrstvih ter presojo njihovega vpliva na regionalni 
razvoj. Tuji in domači strokovnjaki so v okviru Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj pripravili tudi Belo knjigo o 
regionalnem razvoju v Sloveniji. Navedeno gradivo je pokazalo, 
da sedanja zasnova spodbujanja regionalnega razvoja (zakonske 
Podlage, cilji, načela, organiziranost, merila, naravnanost, oblike 
spodbud, viri financiranja) ni ustrezna, saj ne daje zadovoljivih 
rezultatov, zato zakon predlaga celovito zasnovo spodbujanja 
regionalnega razvoja v Sloveniji. Ta tudi ni v nasprotju s Strategijo 
9ospodarskega razvoja iz leta 1994; v letu 1998 pa so stekle tudi 
Priprave za novo Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije 
zlasti z vidika priprave Slovenije za članstvo v EU. Ker je 
Predložena zasnova celovitega spodbujanja regionalnega razvoja 
evropsko naravnana (seveda je prilagojena posebnim slovenskim 
razmeram), ta ne bo v nasprotju z novo Strategijo gospodarskega 
razvoja Slovenije. 

V prilogi te obrazložitve je povzetek osnovnih ugotovitev vpliva 
nacionalnih programov in posebnih razvojnih zakonov na 
regionalni razvoj v Sloveniji. 

Vlada naj do druge obravnave predloga zakona pripravi 
predlog učinkovite in racionalne organiziranosti za 
spodbujanje razvoja na lokalni In regionalni ravni. 

V tem zakonu so dane zakonske osnove za učinkovito 
organiziranost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na 
regionalni in nacionalni ravni. Podrobno je razčlenjen predlog 
organiziranosti v državi, medtem ko je oblika organiziranosti na 
regionalni in predvsem na lokalni ravni zaradi zakonskih omejitev 
(ustava, zakon o lokalni samoupravi) in načel spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja iz 2. člena zakona v veliki meri 
prepuščena sami regionalni in lokalni ravni, pri čemer pa se 
predlagatelj zaradi razlogov racionalnosti zavzema, da bi se v 
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja vključile obstoječe 
organizacije na regionalni in lokalni ravni, ki se ukvarjajo s 
pospeševanjem razvoja. 

3. 

Vlada naj v programih tuje finančne In tehnične pomoči 
zagotovi večji delež za programe in projekte spodbujanja 
skladnejšega razvoja (EU, PHARE Itd). 

Delež sredstev za skladnejši regionalni razvoj v okviru tuje 
finančne in tehnične pomoči se je povečal. To prikazuje ta tabela: 

Sredstva PHARE za spodbujanje regionalnega razvoja 

Programi čezmejnega sodelovanja PHARE, ki vplivajo na 
regionalno politiko, so: 

1. Slovenija - Italija, za leta 1994 do 1998 
je namenjenih 10 milijonov ekujev 

2. Obmejno območje Slovenija ■ Avstrija 
za leta 1995 - 1998 12 milijonov ekujev 

3. Trilateralno obmejno območje 
Slovenija-Madžarska-Avstrija (Pomurje) 
za leti 1995 in 1996 3 milijone ekujev 

V vsedržavnem programu PHARE je bilo v obdobju 1995 - 1998 
za različne projekte - (regionalni razvoj Podravja, Zasavja) 
priprava »bele knjige« o strategiji regionalnega razvoja in posebni 
pripravljalni program za črpanje sredstev strukturne pomoči EU 
■ skupno namenjenih približno 6 milijonov ekujev. 
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PRILOGA 1 

VPLIVI NACIONALNIH PROGRAMOV IN 

POSEBNIH RAZVOJNIH ZAKONOV NA 

REGIONALNI RAZVOJ 

Nacionalni programi in posebni razvojni zakoni bodo na 
gospodarski razvoj posameznih regij Slovenije zelo različno 
vplivali. Kolikšen bo dejanski vpliv, je v tem trenutku za večino 
dokumentov težko presoditi zaradi različnih gospodarskih struktur 
regij, različnih pogojev in faktorjev lociranja in navsezadnje tudi 
zaradi različnih stopenj neregijsko usmerjenega intervencionizma, 
zato v nadaljevanju prikazujemo zgolj približno shemo možnega 
vpliva, kot ga daje posamezni dokument po področjih dejavnosti: 

1. Nacionalni programi in zakoni, ki zagotavljajo 
uresničevanje nalog iz nacionalnih programov 

Nacionalni programi in na njih temelječi zakoni, ki zagotavljajo 
uresničevanje nalog, navaajajo usmeritve prihodnega razvoja 

dejavnosti ali gradnjo infrastrukture za Slovenijo kot celoto in ne 
posegajo v regijske vidike razvoja. Vendar pa tudi vsi nacionalni 
programi niso čisto brez regijske usmerjenosti, saj: 

Nacionalna programa kmetijstva in gozdarstva posebej 
omenjata območja s težkimi pridelovalnimi razmerami in 
predvidevata dodatne državne intervencije na ta območja. 
Industrijska politika vsaj deklarativno izpostavlja skrb za 
enakovredno zastopanost slovenskih regij pri razvoju nove 
in prestrukturiranju obstoječe industrije. 

- Plan zdravstvenega varstva RS do leta 2000 prikazuje bodočo 
regijsko mrežo zdravstvenih institucij. 
Nacionalni raziskovalni program sicer nima regijske 
komponente, vendar lahko, ker je večina visokošolskih in 
znanstvenih institucij v Ljubljani, pričakujemo intervencije 
predvsem v Osrednjoslovensko regijo. 

Nacionalni programi in izvedbeni zakoni gradnje infrastrukture 
(avtoceste, železnice) posredno opredeljujejo regijske razvojne 
zmogljivosti za regije ob trasi gradenj prometnic; nacionalni pro- 
gram gradnje in posodabljanja energetskih objektov - predvsem 
elektrarn pa konkretne lokacije v regijah, kjer ti objekti že obstajajo, 
in na novih lokacijah (veriga HE na Spodnji Savi). 
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Tabela 1: Regionalni vidik razvoja po nacionalnih programih in zakonih, ki zagotavljajo uresničevanje nacionalnih programov 

^od'očje Datume* Ocena v piva v f«gj« 

KMETUS7VG 

GOZDARSTVO 
pREDEJ.INDUSTRUA 

energetko. 

Nacionalni program vse regje. posebq na obmaqas ležjrni prdetoalnirnipog«} 

tocianalni program vm fegje. posebq ta obraba* ležjrni p rrieb/alnimipogq 

|r>d js'.rjsta [nfeita vse regje. izposlav|en ernkomeren regjsti razvoj 

Resa Lep a rabi n os trpi vse regje. regi[C s ME.TE h JE Pasa/ska r^ja 
Za ton a za obvezn Savi^sta.Zasa/s'a n Rjsavs ta reg^a 
Za ton a p ms. za ME Drava Podravsta r^j j a 

Garenjsta regip 
S&avir^sta ^ja 
Ga r& ta ^egip 

Za ton o ME Galca 
Zaton a TE SašJa ^ 
Zatan a ME Ptr* e. Dabfar 

TURIZEM 
pROUET 

žebznce 

ResoLc^a o i.u 'c nu vm reg | <s 

►fa con. prognam železnic« vse r^g j« z magrsJ.ralnimiželezniitimi progami 
0 zakonio držav. poroštvu regije na rebc^i proge Sežarn-L|Ub|ana-Uarfaor 

reg^e s paležom a/locesl V-Z n S-J 
reg^e v paležom atlocesl V-Z h S-J 

6 zatona/ o gradnji aslacesl regije ab pdlezih a/lozeslV-Z 
Zaton o gradnji aslocesJ. Os red r^e -5. b venska in Garensta regip 

Nacionalni prognam 
2zatonao benc.lobrju 

STA NOV. GRA DN.M 

Sport 

zdravstvo 

socmnovarst 

<ULTURA 

"ftZBKOVAklE 

Nacionalni p^ram 

Nacionalni prqgram 

Nacionalni pn^ram 
Zaton o hveslic^ah 

tbcianalni p rog nam 

vse reg |e 

vse regje 

vse regje 
reg^e z op redeče nimiirweslicjpmiv zdravslve w za/ode 

vse reg je 

^bcianalni program vse reg j« 
Zaton o tulurn ne m lob rju vse regje s tulurna ded teina h tržnicami 

Nacionalni prognam vse r«gje. predvsem Os rod r^e sbvensta regja 
Zatan a lehnabitemlobr|ii vse regje 

^'r podatkov: Ocena po nacionalnih programih in posebnih razvojnih zakonih 
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Vsi preostali nacionalni programi, kot smo že navedli, regijske 
sestavine nimajo, kar pomeni, da bosta regionalni razvoj in državni 
intervencionizem na njihovi podlagi odvisna tudi od razvojnih 
možnosti in sposobnosti regij slediti razvoju posameznih 
dejavnosti, kot jih opredeljujejo dokumenti. 

Vplivi na gospodarski razvoj regij bodo različni - od negativnih 
(npr. zgolj zagotavljanje prostora za trase cest) do ugodnih (npr. 
ugodne lokacije ob priključkih na nove avtoceste, nove zaposlitve 
v novih elektrarnah, pospešeni razvoj turizma, hitro prilagajanje 
predelovalne industrije evropskim standardom, razvoj tako 
imenovanih netržnih dejavnosti). Ker so bile regionalne razlike v 
gospodarskem razvoju očitne že pred letom 1990, po letu 1991 

pa se ponekod le poglabljajo, lahko pričakujemo še bolj izrazito 
potrebo po čimprejšnji vzpostavitvi ustreznega sistema podatkov 
in evidenc o regionalnem razvoju. 

2. Drugi razvojni zakoni 

V skupino drugih razvojnih zakonov smo uvrstili zakone o zaprtju 
rudnika urana Žirovski vrh in premogovnikov Zagorje, Senovo in 
Kanižarica; Zakon o varnosti v železniškem prometu; Zakon o 
najetju kredita za magistralne ceste; Zakon o najetju kredita za 
zračno plovbo ter zakone o šolskem in obrambnem tolarju ter o 
gradnji Univerzitetne knjižnice. 

Tabela 2: Regionalni vidik razvoja po drugih razvojnih zakonih 

Področje Ctokiment Ocena vplrua na regje 

ENERGETIKA 

PROMET 
železnice 
ceste 
zračni promet 

ZOBRAŽR/ANJE 

ZNANOST 

Zaton (O I 36/92) 
Zaton (UM. 1/95) 

R-edbgZatona( Poroč .23/94 
Zaton (IM. 32/94) 
Zaton (1*. 1.55/92) 

Zaton CO.1.13/94) 

Zaton (l*. 1.70/94) 

DRŽAVNE STORfTVE Zaton (UM. 13/94) 

Gorenjska regip 
Zasavska,Posavska h Dolenjska regija 

vse regije 
regje obtrasicestevzhod-zahod 
vse regije 

vse regije 

Osrednp slovenska regiji 

vse regije 

Vir podatkov: Ocena po drugih razvojnih zakonih 

Regijska usmerjenost te skupine zakonov je različna. Polovica 
zakonov pokriva vse regije, polovica pa različne slovenske regije: 
zaprtje rudnika urana (Gorenjsko), zaprtje premogovnikov 
(Zasavsko, Posavsko in Dolenjsko), gradnja Univerzitetne 

knjižnice (Osrednjeslovensko) ter gradnja magistralnih cest v 
smeri vzhod-zahod (vse regije ob trasi naložb, posebno Pomursko 
regijo). 
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3. Sanacijski zakoni 

Sanacijskih zakonov je veliko. Zaradi preglednosti smo jih 
vsebinsko razdelili v te skupine: 

zakone, s katerimi država odpravlja posledice naravnih 
nesreč (sušo v kmetijstvu, naravne ujme) in posledice vojaške 
agresije na Slovenijo, 
zakone, s katerimi država sanira eno podjetje (Slovenske 
železarne, Radeče papir,TAM, AM-BUS, Slovenske železnice, 
Splošno plovbo) ali več podjetij (izvoznike; podjetja s terjatvami 

Vir podatkov: Ocena po sanacijskih zakonih 

Viri: 

Odgovori na vprašalnik Evropske komisije za pripravo mnenja 
o prošnji RS za sprejem v EU, Poglavje št.11: Ekonomska in 
socialna skladnost; Vlada RS, Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj, Ljubljana, 8 julij 1996; 
mag. Ana Murn. Nacionalni programi in posebni razvojni zakoni 

do Iraka, Kube in Angole; podjetja na Skladu RS za razvoj), 
in zakone, s katerimi država sanira bančni sistem in 
poravnava obveznosti do deviznih varčevalcev. 

Skoraj vsi sanacijski zakoni (razen zakonov o deviznih vlogah) 
imajo točno določeno regionalno sestavino, bodisi kot območja s 
škodo, bodisi kot sanacijo določenega podjetja. Pri sanacijskih 
zakonih je država največkrat sanirala območja Gorenjske, 
Koroške, Savinjske in Podravske regije, kar je razvidno tudi iz 
Tabele 3. 

v luči Strategije gospodarskega razvoja Slovenije in vpliva na 
regionalni razvoj, Delovni zvezek ZMAR, št.7/letnik IV/1995; 
mag.Ana Murn: Javnofinančne obveznosti, ki izhajajo iz 
dokumentov razvojnega načrtovanja in posebnih razvojnih 
zakonov, stanje 30.6.1998, Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj, Ljubljana, julij 1998. 

Tabela 3: Regionalni vidik razvoja po sanacijskih zakonih 

Po dro čje Dokument Naloga Ocena vpliva na regije 

KMETIJSTVO ZA on (U. I.13/83) 
ZAon(U.I.65®3) 
ZAon(U.I. 12G4) 

PREDELOV. NDUST ZAon(Ur.l.55<92) 
Z*on (Ur. 1.558$ 
ZA on (Ur. 1.57/92) 
Z*on (Ur. 1.70/9^ 
Z*on (Ur. I.7A3) 
Z A on (Ur. 1.55*92) 
ZA on (Ur. I.4&9?) 
ZA on (Ur. l.ee/9^ 
za on (Ur i.es/99 
ZA on (Ur. 1.23/95) 
Z A on (Ur. 1.37/95) 

0JERGET1KA Z A on (Ur. 1.51/92) 

FROfoET 
Že leznica Z A on (U r. 1.37/95) 
Porrerski promet ZAon(Ur. 1.18/95) 

bančništvo 

državne 
STORITVE 

ZA on (Ur. 1.57/92) 
Z A on (Ur. I.7S3) 
ZA on (Ur. 1.20(95) 

ZAon(Ur.l. 11/91- & 
ZA on (Ur. 1.26/91) 
ZA on (Ur. 1.60/94) 

sanacija posledic regije,ki jh je v letih 1992 h 1993 sič a 
s uš e v letih 1992 naf> olj pr e adela 
in 1993 

Slov. želez arn e Gor enjsk a. Ko roš ka in Savinjsk a r egija 
Slov. želez arn e Gor enjsk a, Ko roš ka in Savinjsk a r egija 
Slov. želez arn e Gor enjsk a, Ko roš ka in Savinjsk a r egija 
Slov. želez arn e Gor enjsk a, Ko roš ka in Savinjsk a r egija 
podj. na Skladu regije s podjetj na Skladu RS z a razvoj 
terjatve podjetj regije, k i imajo terjatve do Kube, Iraka in An golf 
kredit EFSAL vse regije 
r estrd<. do Ig ov Po dravska in Kr aška r egija 
Radeče papir Zasavska regja 
TAM AMBUS Podravska in Osrednje slovenska regja 
Izvoznki r egije z akt i/ nimi izvoz nki 

Pet ol Ze m plin r egije s p Inovodn in omr ežjem 

Slov. želez niče Os c ednje s lov ensk a reg ja 
Sploš na plovb a Oba h o-k raš ka re gija 

sanacija bank Os r edn je s lov ensk a, Podr avsk a, Go rek a 
devizne vloge vs e r egije 
devizne vloge vs e r egije 

s a nacija vojne regije, z naj/ ečjo ško do porvz roč ene z vojno 
po plave 1990 r egije, k i s o jih 1990 za dele poplav e 
ne urje r egije z n aravno ujmo junija in julija 1994 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKE SKUPNOSTI 

1~) Naslov predloga akta: 

ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA 

21 Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi« 

88. člen: Regionalni razvoj 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: 

88. člen Regionalni razvoj 

1. Pogodbenice krepijo medsebojno sodelovanje na področju regionalnega razvoja 

in rabe prostora 

2. V ta namen lahko ukrenejo naslednje: 
- izmenjujejo informacije državnih, regionalnih ah lokalnih oblasti o 

regionalni politiki načrtovanja rabe prostora 

- zagotavljajo pomoč Sloveniji pri oblikovanju take politike, 

- podpirajo skupno delovanje regionalnih in lokalnih oblasti na 
področju gospodarskega razvoja, 

- proučujejo usklajene pristope za razvoj obmejnih območij med ' 

Skupnostjo in Slovenijo ter drugimi območji v Sloveniji, kjer 

so večja regionalna neskladja, 
- izmenjujejo obiske, da bi proučili možnosti za sodelovanje in pomoč, 
- izmenjujejo državne uradnike ah strokovnjake, 

- zagotavljajo tehnično pomoč, 
- uvajajo programe za izmenjavo informacij in izkušenj z metodami, ki 

vključujejo tudi seminarje. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: V celoti. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

Predlog akta je sestavljen na podlagi smernic, ki izhajajo iz prava ES in hkrati v skladu z 
načrtovanjem izvajanja regionalne politike v Sloveniji. 



a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta, navedba 
usklajenosti (v celoti, delno usklajeno, neusklajeno): 

Regulativa št. 2052/88 (amandmirana z regulativo št. 2081/93): Postavlja okvir za 
učinkovito delovanje strukturne politike. Določa naloge strukturnih skladov, koordinirano 
delovanje skladov in drugih finančnih inštrumentov (n.pr. EIB). 

Regulativa št. 4253/88 (amandmirana z regulativo št. 2082/93): Določila o izvajanju okvirne 
regulative (2051/88) port framework), z lasti kar zadeva koordinacijo aktivnosti med skladi 

in drugimi finančnimi inštrumenti za izvajanja strukturne politike. 

Regulativa št. 4254/88 (amandmirana z regulativo št. 2083/93): Določa osnove delovanja 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

b) Alije predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: Deloma usklajen. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
Predlog akta je osnovni zakon za izvajanje regionalne in strukturne politike v Sloveniji. 
Za njegovo polno izvajanje bo treba sprejeti druge zakone oziroma podzakonske akte, za 
katerih pripravo oziroma sprejemanje so pristojna druga ministrstva. 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri F.S 

(leto): Do leta 2002 oziroma do polnopravnega članstva v EU 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? Ne. 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik*? 
Neuradni prevod delovnega osnutka zakona v angleški jezik. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARF. TATF.X Komisija ES. države članice FS. 

SIGMA. OECD. Univerza ...) 

Pri pripravi predloga Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so sodelovali: 
mag.Igor Strmšnik, UMAR, mag.Stanka Kukar, IER, mag Damjan Kavaš, IER, Janja 
Pečar, UMAR, Nikolaj Vladimirov, MOP. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za 

uskladitev: 

Državnemu programu za prevzem pravnega reda EU je kot datum sprejetja Zakona o 
99/IV). 
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Predlog zakona o 

PRIVATIZACIJI BANK (ZPB) 

- EPA 792 - II - prva obravnava 

DRŽAVNI ZBOR RS 
SKUPINA POSLANCEV 
Ljubljana, 22. april 1999 

V skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) podpisani poslanci kot 
predlagatelji pošiljajo 

- PREDLOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI BANK, 

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 

zbora RS bodo pri obravnavi predloga zakona v Državnem 
zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji. 

PODPISI POSLANCEV: 
JANEZ JANŠA, l.r. 

JOŽE ZAGOŽEN, l.r. 
FRANC PUKŠIČ, l.r. 

MIRKO ZAMERNIK, l.r. 
FRANC ČEBULJ, l.r. 

MAJDA ZBAČNIK, l.r. 
FRANC JAZBEC, l.r. 

BRANKO KELEMINA, l.r. 
RUDOLF PETAN, l.r. 

UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Slovenija potrebuje konkurenčen, učinkovit in verodostojen 
finančni sistem, ki bo odgovorno deloval kot odziv potrebam 
celotnega gospodarstva in prav posebno kot opora nujnemu 
Podjetniškemu razvoju. Namesto tega v našem bančništvu še 
vedno prevladuje virtualni oligopol. V gospodarskem pregledu 
Slovenije, ki ga je izvedla OECD (OECD Centre for Economic 
Cooperation with the Economies in Transition Economic Surveys, 
Slovenia 1997, str. 9), so ocenili, da je naš finančni sektor še 
vedno precej plitev in da so zahtevnejši proizvodi in storitve še 
vedno nezadostno razviti, saj je le 40 odstotkov vseh posojil vse 
bančne aktive v obliki kreditov namenjen samostojnim 
Podjetnikom in podjetjem; prav tako "še vedno obstajajo tesne 
vezi med nekaterimi bankami in podjetji, ki so hkrati njihovi lastniki 
'n komitenti", kar pa "skupno z dejstvom, da sta največji banki še 
vedno v državni lasti, povečuje nevarnost moralnega tveganja". 
Stanje se od časa, ko so nastale citirane navedene ocene OECD 
0 Sloveniji, ni bistveno popravilo. 

Konec leta 1990 je nastal velemonopol v slovenskem finančnem 
sistemu in sicer z združitvijo dveh največjih bank v Ljubljansko 
banko d.d., ki je tako postala ustanova, ki je obvladovala skoraj 
90% celotnega bančnega sistema. 

Vendar LB d.d. ni preživela svoje finančne šibkosti in zgrešene 
finančne politike samoupravnega sistema. S posojilom Svetovne 
banke ter Evropske banke za obnovo in razvoj, predvsem pa na 
račun slovenskih davkoplačevalcev (za zdaj in kolikor je znano, 
bo to strošek davkoplačevalcev v višini 220 milijard SIT (2200 
milijonov mark) je morala skupaj z Mariborsko kreditno banko in 
kasneje Novogoriško banko začeti sanacijski proces, ki je vključil 
zahtevo po demonopolozaciji, vendar kljub temu danes še vedno 
nimamo konkurenčnega finančnega sistema, kar dokazuje cena 
kapitala (obrestne mere). Realne vzroke za pomanjkanje 
konkurenčnosti je treba iskati v vidnem zaostajanju procesa 
strukturnih reform in v nerazumljivem neredu naših javnih financ, 
saj je že po omenjeni oceni OECD "glavni problem", zaradi 
katerega smo uvedli kartelski sporazum med vsemi bankami, ki 
določa nerazumno visoko obrestno mero, "obnašanje nekaterih 
izvenproračunskih skladov". Tak "problem" bi se moral rešiti "z 
uvedbo strožjega fiskalnega nadzora", ne pa s finančno politiko, 
ki ni v skladu s potrebo po spodbujanju konkurenčnosti in inovacij 
v našem finančnem sistemu. 

Po oceni vlade RS je delež malih podjetij na Slovenskem bistveno 
premajhen, če ga primerjamo z deležem takih podjetij v razvitih 
gospodarstvih v svetu. V deželah OECD predstavljajo delovna 
mesta v malem in srednjem gospodarstvu od 60 do 70% celotne 
zaposlenosti, v Sloveniji pa je ta delež nekaj nad 20%. 
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V časih, ko stojimo pred močnimi izzivi globalizacije in morebitne 
evropske integracije, Slovenija nujno potrebuje razmah svojega 
podjetništva. Izkušnje pri vzpodbujanju razvoja podjetništva v 
Italiji (Emilia Romagna, Veneto in drugod), na Danskem, v 
Baskovskih provincah in Kataloniji v Španiji, v zadnjih letih na 
Finskem, in že daljša tradicija v Nemčiji so prepričljivi zgledi v 
evropskem okolju, ki dokazujejo, kaj se lahko ustvari v relativno 
kratkem času, če se gradi na zaupanju do lastnih ljudi in lokalnih 
skupnosti. 

V dosedanjih ukrepih gospodarske politike v Sloveniji tega pristopa 
ne zasledimo. Veliko se govori o raznih strategijah, vendar se 
obenem hitro pokaže nezaupanje v slovenskega človeka, na 
katerem so te strategije zgrajene, če ne prej, pa takrat, ko pride 
čas izvedbe. Takrat se ponovno prikažejo - kot centralizem, 
kontrolni mehanizmi državne birokracije itd. - še vedno živi ostanki 
samovoljne mentalitete državne birokracije temelječe na logiki 
tako imenovanih jugofinanc. Celo po ocenah nekaterih 
ekonomistov iz vladnih strank (Bogomir Kovač, Bančni vestnik, 
julij 1997), na tem področju "država zapravlja sredstva za 
postavljanje sorazmerno neučinkovitega birokratskega 
podjetniškega omrežja, finančne vire pa prepušča oligopolnemu 
finančnemu trgu". Zapravljamo pa vsi skupaj tudi dragocen čas, 
in to ravno sedaj, ko bi morali - kot narod - z vso vnemo graditi na 
pripravljenosti vseh državljanov, da se bomo lahko primerno 
soočili z izzivi globalizacije in morebitne integracije v evropski 
politični in gospodarski prostor. 

V takem finančnem sistemu smo sedaj pred usodnimi odločitvami 
glede dokončne institucionalne ureditve obeh ustanov, NLB in 
NKBM, ki predstavljata skoraj 40% našega bančnega sistema. 
Nedvomno bi bila najslabša odločitev ohraniti sedanje banke v 
lasti in pod upravo države. Dolgoletne izkušnje na tem področju v 
deželah v razvoju in tudi med bolj razvitimi jasno pričajo o šibkosti 
in neučinkovitosti finančnih institucij v državnih rokah. Pri nas bi 
bilo to toliko bolj usodno, saj očitno še vedno pogrešamo globlje 
zasidrane in učinkovite nadzorne institucije pravne države. V tej 
perspektivi je najboljša rešitev privatizacija obeh bank. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj zakona je privatizacija NLB in NKBM z razdelitvijo lastniških 
certifikatov, ki jih lahko imetnik zamenja za delnico sistema 
Komunalnih bank in hranilnic, v katerega se v skladu s posebnim 
zakonom preoblikujeta NLB in NKBM. Ker se sanacijski proces 
financira z javnim zadolževanjem, torej dolgoročno na račun 
slovenskih davkoplačevalcev, je razdelitev lastniških certifikatov 
med prebivalstvo in nato njihova zamenjava za bančne delnice 
samo enostavno priznanje tega dejstva. V primeru privatizacije s 
prodajo bi na osnovi neto prodajne cene prejeli največ do 20 
odstotkov denarja, ki smo ga Slovenci vložili v sanacijo bank. S 
tem ne bi bistveno zmanjšali javnega dolga. 

Izdaten delež slovenskega bančnega sistema bo ostal v 
slovenskih rokah, pod kontrolo in v službi potreb Slovenk in 
Slovencev in se približal potrebam na lokalni ravni. Potrebe na 
lokalni ravni bodo tako imele pri vsakdanjem odločanju neko 
naravno prednost, a nikdar ekskluzivne, saj bo skupno upravljanje 
likvidnosti jamčilo za upoštevanje potrebnih alokacijskih ciljev. 
Dostop do finančnega sistema bo marsikomu in marsikje na novo 
odprt. Okrepila se bo konkurenčnost našega bančnega sistema, 
z operativno povezanostjo pa se bo obdržala enotnost celotnega 
sistema in konkurenčna prednost na tej osnovi. 

Privatizacija je rešitev, za katero lahko po svetu najdemo veliko 
različnih pristopov in izkušenj. Gotovo je smiselno, da vse te 
pristope in izkušnje proučimo, a z zavestjo, da iščemo odgovore 
za naše okoliščine, za naše posebno zgodovinsko obdobje, ravno 
sedaj, ko se moramo kot narodna skupnost temeljito pripraviti na 
izzive globalizacije ter na morebitno vključevanje v evropske 
integracijske procese. Zavedati se moramo, da je finančni sistem 
poleg svoje ključne vloge v vsakem gospodarstvu lahko tudi vir 
edinstvene moči pri gradnji bolj solidarne družbe pri ustvarjanju 
možnosti ter učinkovita opora odgovorni zasebni iniciativi v 
kontekstu bolj uravnovešenega razvoja na ravni različnih regij, 
sektorjev gospodarske dejavnosti in družbenih slojev. 

Zakona nadalje določa, da se dvajset odstotkov kapitala v državni 
lasti, ki jo NLB in NKBM izkazujeta v revidirani bilanci stanja na 
dan 31.12.1998, nameni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki 
izhajajo iz določb 52. člena Zakona o zaključku lastninjenja in 
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni 
list RS, št. 30/98, RS 12/99), s čimer se ta delež nameni prodaji 
pooblaščenim investicijskim družbam za zbrane certifikate in tako 
zapolni del nastale certifikatske vrzeli. 

Zakon tudi določa, da od dneva uveljavitve tega zakona niso več 
dovoljene statusne spremembe, ki predstavljajo kakršnokoli 
spremembo v strukturi osnovnega kapitala NLB in NKBM v državni 
lasti, dokler se banki ne preoblikujeta v skladu z navedenimi 
zakonskimi določbami. 

FINANČNE POSLEDICE 

Uveljavitev tega zakona bo zahtevala določena finančna sredstva 
iz proračuna RS, s katerimi se bo zagotovilo izdajo lastniških 
certifikatov državljanom Slovenije. Glede na podobno opravilo ob 
uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
ocenjujemo ta strošek na cca. 70 milijonov tolarjev. 

Po drugi strani pa bo uveljavitev tega zakona srednjeročno in 
dolgoročno močno vzpodbudila razvoj podjetništva v Sloveniji in 
posledično ugodno vplivala na proračun RS. 
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BESEDILO ČLENOV 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja način privatizacije NOVE LJUBLJANSKE BANKE 
D.D. in NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR D.D. (v nadaljevanju 
NLB in NKBM) preko razdelitve lastniških certifikatov vsem 
državljanom RS. 

LASTNIŠKI CERTIFIKATI 

2. člen 

Privatizacija NLB in NKBM se izvede tako, da se vsem osebam, 
ki so na dan uveljavitve tega zakona državljani RS, razdelijo 
lastniški certifikati. 

3. člen 

Lastniški certifikat lahko imetnik zamenja za delnico sistema 
Komunalnih bank in hranilnic, v katerega se v skladu s posebnim 
zakonom preoblikujeta NLB in NKBM. 

4. člen 

Lastniške certifikate izda Republika Slovenija v skupni vrednosti 
80% kapitala, ki jo NLB in NKBM izkazujeta v revidirani bilanci 
stanja na dan 31.12.1998. 

Vrednost enega izdanega certifikata je skupna vrednost iz 
prejšnjega odstavka tega člena deljena s številom državljanov 
RS na dan uveljavitve tega zakona. 

Lastniški certifikati so imenski in neprenosljivi, lahko pa se dedujejo. 

5. člen 

Organom, ki bodo izdajali lastniške certifikate, so za potrebe 
izvajanja tega zakona, dostopni podatki v vseh obstoječih zbirkah 
podatkov v Republiki Sloveniji o imenih in priimkih upravičencev, 
njihovem stalnem ali začasnem bivališču, državljanstvu in enotni 
matični številki občana. 

Podrobnejša navodila glede izdaje, razdelitve lastniških certifikatov 
državljanom in njihove uporabe predpiše Vlada Republike 
Slovenije. 

6. člen 

Ministrstvo za finance v roku 45 dni od uveljavitve tega zakona 
pošlje vsem upravičencem potrdilo o lastništvu certifikata v 
določeni višini. 

7. člen 

Dvajset odstotkov kapitala v državni lasti, ki jo NLB in NKBM 
izkazujeta v revidirani bilanci stanja na dan 31.12.1998, se nameni 
za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz določb 52. člena 
Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti 
Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98, RS 12/99). 

KAZENSKE DOLOČBE 

8. člen 

Z denarno kaznijo od 50,000.000 do 100,000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje banka, če krši 9. člen tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 1,500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba banke, ki stori 
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9. člen 

Od dneva uveljavitve tega zakona niso več dovoljene statusne 
spremembe, ki predstavljajo kakršnokoli spremembo v strukturi 
osnovnega kapitala NLB in NKBM, dokler se banki ne preoblikujeta 
v skladu s tem zakonom. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

Prvi člen ureja način privatizacije NOVE LJUBLJANSKE BANKE 
D.D. in NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR D.D. preko razdelitve 
lastniških certifikatov vsem državljanom RS. 

Drugi člena določa, da se privatizacija NLB in NKBM izvede tako, 
da se vsem osebam, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
državljani RS, razdelijo lastniški certifikati. 

V tretjem členu je določeno, da lahko imetnik lastniški certifikat 
zamenja za delnico sistema Komunalnih bank in hranilnic. 
Preoblikovanje NLB in NKBM v sistem Komunalnih bank in hranilnic 
pa bo uredil posebni zakon. 

S četrtim členom je določeno, da lastniške certifikate izda 
Republika Slovenija v skupni vrednosti kapitala, ki jo NLB in NKBM 
izkazujeta v revidirani bilanci stanja na dan 31.12.1998. Vrednost 
enega izdanega certifikata pa je določena s skupno vrednostjo 
kapitala, ki jo NLB in NKBM izkazujeta v revidirani bilanci stanja 
na dan 31.12.1998 deljena s številom državljanov RS na dan 
uveljavitve tega zakona. 

Peti člen zagotavlja organom, ki bodo izdajali lastniške certifikate, 

za potrebe izvajanja tega zakona, dostop do podatkov v vseh 
obstoječih zbirkah podatkov v Republiki Sloveniji o imenih in 
priimkih upravičencev, njihovem stalnem ali začasnem bivališču, 
državljanstvu in enotni matični številki občana. 

V šestem členu so določene obveznosti ministrstva za finance. 

Sedmi člen predvideva, da se 20% kapitala v državni lasti, ki jo 
NLB in NKBM izkazujeta v revidirani bilanci stanja na dan 
31.12.1998, nameni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki izhajajo 
iz določb 52. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji 
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, 
št. 30/98, RS 12/99), kar pomeni, da se ta delež predvidi za 
prodajo pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate. 

V osmem členu so predvidene kazni za kršitve zakona. 

Deveti člen določa, da so z dnem uveljavitve tega zakona 
prepovedane vse statusne spremembe, ki predstavljajo 
kakršnokoli spremembo v strukturi osnovnega kapitala NLB in 
NKBM, dokler se banki ne preoblikujeta v skladu s tem zakonom. 
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Poročilo o 

VZROKIH POPLAV V 0KT0DR0 IN 

o NOVEMBRU 1998 

Številka: 324-02/98-15 (P) 
Ljubljana, dne 16/4-1999 

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu št. 224-09/99-1 (24) 
z dne 9/4-1999, na podlagi dodatnega sklepa Državnega zbora 
Republike Slovenije, ki ga je sprejel na 29. izredni seji dne 3/ 

12-1998 ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev 
za interventne ukrepe pri odpravljanju posledic poplav, ki so 
v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko 
Slovenijo: 

- POROČILO O VZROKIH POPLAV V OKTOBRU IN 
NOVEMBRU 1998. 

P 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ljubljana, 15.4.1999 

POROČILO O VZROKIH POPLAV V 

OKTOBRU IN NOVEMBRU 1998 

Poplave v leu 1998 so bile izrazite predvsem v jesenskem času in sicer : 
v dneh od 4. do 7. oktobra ter 18. in 19. oktobra, ko so zajele nižinska in hudourniška 
območja na povodju Soče z Vipavo, Zgornje Save, Spodnje in Srednje Save s Krko in 
Kolpo, Drave ter deloma Savinje in Sotle; 
ter v dneh od 4. do 6. novembra, ko so bile po površini in posledicah veliko hujše, kot 
poplave v oktobru , zajele pa so vodna območja Mure in Ledave, Drave z Dravinjo, 
Mislinje,, Savinje s pritoki, celotne Save, ter Soče z Idrijco in Cerknico in v okviru 
teh močno prizadele tudi urbana poplavna območja, predvsem Celje, Laško, Nazaije 
.Vipavo, Ajdovščino, ter ogrozile tudi južni del mesta Ljubljana. 

Skupni vzrok poplav so bile več dni trajajoče intenzivne padavine, ki so povzročile 
hitro naraščanje pretokov ter zbiranje in premike plavin (proda, lesa) iz prispevnih 
območij v vodotoke. Intenzivne padavine, ki so se pojavile v dneh od 4. do 6. 
novembra, pa so zaradi predhodnih padavin v oktobru in z vodo zasičenih tal hitro 
odtekle v že tako polne vodotoke in povzročile izredno hitro naraščanje vodostajev. 
Na posameznih območjih so tako nastopili pretoki z veijetnostjo nastopanja vsakih 50 
do 20 let (Qso - Qm), ki veljajo za izredne vodne razmere( glej prilogo). 

Na posameznih povodjih so obseg škod pogojevale še lokalne specifične razmere, 
vsem pa je skupni razlog nezadostno vzdrževanje obstoječih vodnogospodarskih 
objektov ter pomanjkanje gradnje novih, za hitro spreminjajoče vodnogospodarske 
razmere nujno potrebnih objektov. Skupni razlog za razmere so tudi hitro 
spreminjajoče odtočne razmere v povodjih predvsem zaradi hitre urbanizacije, ki 
naravnih zakonitosti voda dostikrat ne upošteva. 

Mreža vodotokov je po najnovejših podatkih v R Sloveniji dolga skoraj 31.000 km, 
od katerih je skoraj polovica vodotokov hudourniškega značaja. Ob tem nameni država 
za vzdrževanje povprečno 75.000 SIT na km vodotoka (na osnovi podatka iz 
proračuna 1998), kar je premalo in daleč od predloga vodnega gospodarstva. 
Posledica tega so velike škode ob poplavah, ki se redno pojavljajo vsako tretje do peto 
leto in za katere ni nikoli mogoče v celoti zagotoviti sredstev za odpravo škode. Tako 
se stanje na vodotokih iz dneva v dan poslabšuje, s tem pa znižuje predvsem varnost 
pred poplavami. 

Škode, ki so jih povzročile vode v poplavah v letu 1998 so obsežne na vodotokih, v 
poviijih, na urbanih in kmetijskih območjih, ter na vseh infrastrukturnih objektih, 
predvsem zaradi erozijskih procesov vode, številnih plazov in naplavin . 
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Za zmanjšanje posledic poplav in za normalizacijo stanja neposredno ob in po 
poplavah so bila s strani izvajalcev javne vodnogospodarske službe opravljena obsežna 
interventna dela, ki se nadaljujejo, takoj pa bi bilo potrebno pristopiti tudi k 
sanacijskim ukrepom za preprečevanje povečanja nastalih škod na vodotokih, 
hudournikih in vodnogospodarskih objektih 

K obsegu škode na območjih, ki so jih zajele intenzivne padavine so prispevale tudi 
sprecifične lokalne razmere. 

Tako so na območju Posočja bistveno prispevale k stanju potresne poškodbe 
vodnogospodarskih objektov ter velike količine plavin (kamnitega grušča), ki so se ob 
nedavnih potresih sprostile, ob intenzivnih padavinah pa v velikih količinah zbrale v 
strugah vodotokov in bistveno poslabšal odtočne razmere 

Specifične so tudi odtočne razmere na območjih ob Dravi, predvsem na območju 
krajinskega parka Drava. Zaradi zaraščanja struge Drave, ki je z izgradnjo 
hidroenergetskega kanala izgubila večino pretoka, ki bi sicer oblikoval vodnim 
količinam primerno korito, se iz leta v leto odtočne razmere poslabšujejo. Zaradi 
varstvenih ukrepov, pa v krajinskem parku ni dovoljeno umetno zagotavljati potrebnih 
odtočnih pogojev (poseki, čiščenje obrežja, odvzem plavin), kar pa zmanjšuje poplavno 
varnost na tem območju. 

Na hudourniških območjih je k bistveno slabšim odtočnim razmeram prispevalo stanje 
v gozdovih, ki so bili v zadnjih dveh zimah močno poškodovani zaradi zmrzali (žled). 
Ob intenzivnih padavinah so se velike količine lesa in kamnitega grušča zbrale vozkih 
hudourniških grapah in ovirale odtok deročim vodam. To je povzročilo, da so se 
sprožili številni zemeljski plazovi, na vodotokih v dolinah pa nastale številne poškodbe 
brežin in prečnih zgradb. 

Iz posameznih poročil o škodi je razvidno, da je škoda obsežna, predvsem pa, da je 
poleg intervencijskih in sanacijskih del potrebno pristopiti k dolgoročnim in celovitim 
vodnogospodarskim rešitvam, na področju planiranja, predvsem pa pri zavarovanju 
poseljenih območij pred ponovnimi poplavami, ki pa zahtevajo še dodatna investicijska 
sredstva. 

Obseg stroškov za ukrepe na vodotokih, hudournikih in vodnogospodarskih objektih 
je velik saj znaša po sedanjih ocenah 8,6 miljard SIT. S temi sredstvi pa ne bodo 
izvedeni ukrepi za preprečitev možnosti ponovnih poplav, temveč bo le vzpostavljeno 
stanje pred poplavami. Za izvajanje ene od osnovnih nalog vodnega gospodarstva, to je 
zagotavljanja poplavne varnosti urbanih območij in v dogovorjeni meri tudi kmetijskih , 
pa bo potrebno dogovoriti skupno, dolgoročno politiko države, lokalnih skupnosti in 
vodarske stroke. V ta namen strokovne službe Uprave za varstvo narave pripravljajo 
Program izboljšanja poplavne varnosti v R Sloveniji. 

Priloge: 
Stanje pretokov na dan 4.in 5.nov.98 
Poročila o poplavah 98 po posameznih vodnih območjih 
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POROČILO O POPLAVAH V OKTOBRU IN 

NOVEMBRU 1998 

NA VODNEM OBMOČJU MURE 



POROČILO O POPLAVAH 1998 

vodno območje: MURA (Izpostava Murska Sobota) 

poplava na območju oz. povodju: HS KRKA - LEDAVA in HS ŠČAVNICA - PLITVICA 

datum oz. obdobje poplav: od 5.11. do 7.11.1998 

vzrok poplav: Splošne ugotovitve in vzroki 

Vsakotedenske minimalno dvodnevne deževne padavine v obdobju od začetka avgusta do 
začetka novembra so nasičile površinske zemljine do take mere, da te niso bile več 
sposobne absorbirati večjih dodatnih padavin. 

Deževne padavine z nalivi med 4. in 5. novembrom z intenziteto 78 1 v 24 urah registrirane 
na dežememi postaji Murska Sobota v povodju potoka Ledave s pritoki na območju 
dolvodno od A.K. Ledavsko jezero v Domajincih in v povodju potoka Ščavnice s pritoki 
na območju gorvodno do Ljutomera, so zaradi prenasičenosti površinskih zemljin hitro 
odtekale v vodotoke in s tem povzročile hiter porast gladin vode z doseganjem pretokov na 
nekaterih vodotokih tudi s povratno dobo večjo od Q50 let. Vsled tega je prišlo na 
nekaterih reguliranih in naravnih vodotokih do prelivanja svojih bregov ter do poplavljanja 
okoliških kmetijskih, gozdnih in urbanih površin. 

Reka Mura ni preveč narasla, saj je dosegla na vodomerni postaji v Gornji Radgoni pretok 
469 m3/sek, kar predstavlja pretok z 2 letno povratno dobo. 

Vzroki za preplavitev bregov na nekaterih že reguliranih odsekih vodotokov na 
posameznih povodjih, so v glavnem v tem, da je prišlo po ureditvi vodotokov zaradi 
intenzivnih agromelioracijskih in urbanističnih ukrepov v preteklosti do spremenjenih 
hidroloških razmer v smislu hitrejšega odtoka voda. Vodotoki so bili urejevani v 
preteklosti na 5, 10, 20 ... 50 letne povratne pretoke voda, kateri pa so bili ob teh poplavah 
znatno večji. Na osnovi podatkov HMZ, Mesečni bilten (stran 29) iz novembra 98, je bilo 
ugotovljeno, da so Kobiljski, Martjanski in Puconski potok dosegli 100 letno vodo. Delno 
krivdo pa je iskati tudi v tem, da pretočni profili vodotokov zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev od leta 1990 naprej niso bili zadostno vzdrževani (zemeljske naplavine in zarasti). 

Pripravil: Janez Sraka, gr. teh. in Jože Novak, univ.dig. 
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POROČILO O POPLAVAH 1998 

vodno območje: MURA (Izpostava Murska Sobota) 

poplava na območju oz.povodju: HS KRKA - LEDAVA 

datum oz.obdobje poplav: od 5.11. do 7.11.1998 

vzrok poplav: 
Na območju HS Krka - Ledava je bilo poplavljeno cca 941 ha kmetijskih in gozdnih 
površin, ter delno poplavljenih 11 naselij in industrijska cona (BTC) v Murski soboti. 
Poplavljli so sledeči vodotoki: 

1. Potok Ledava 
je poplavljala na posameznih urejenih odsekih gorvodno od zaporničnih organov 
zadrževalnika Radmožanci do zapornice v Renkovcih (Raščički gozd) in na 
posameznih odsekih gorvodno od vtoka Puconskega potoka v Polani do vtoka 
Bodonskega potoka Lemeije. Ob tem moramo pripomniti, da iz akumulacije 
Ledavsko jezero v Domajincih ni bila izpuščena večja količina pretoka vode od 5 
m3/sek, (dovoljeno 45 m3/sek) ter skozi zapornico na Ledavi pri razdelilnem 
objektu v Murski Soboti dolvodno ne večja količina pretoka vode od 25 m3/sek 
(dovoljeno 35 m3/sek), ter daje še bilo v razbremenilniku Ledava - Mura cca 50- 
70 cm varnostne pretočne višine. 

V času poplav je prišlo tudi do preboja desnega visokovodnega nasipa potoka v k.o. 
Nedelica in v k.o. Borejci. 

Zaradi preboja visokovodnega nasipa v k.o. Nedelici so bile poplavljene kmetijske 
površine, pri preboju visokovodnega nasipa v k.o. Borejci pa še poleg kmetijskih 
površin, del nižje ležečih vasi Veščica in Borejci. Poleg navedenih poplavnih 
površin so še bile poplavljene nekatere kmetijske površine in gozdovi zaradi 
preplavljanja nasipov na posameznih odsekih potoka. 

Vzrok na nastalo poplavno stanje so že omenjeni v uvodoma naštetih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavne varnosti so: 
- novelirati hidrološke parametre - z upoštevanjem dejanskih razmer, izvedbo 

hidromelioracij, 
- zgraditev zadrževalnika vode na Martjanskem potoku, 
- zgraditev zadrževalnika vode na Ledavi v Predanovcih, 
- sanirati odseke visokovodnih nasipov, ki so v slabem stanju ali so prenizki, 
- na odseku potoka gorvodno od zapornice pri razdelilnem objektu v Murski 

Soboti, je urediti pretočni profil v smislu odstranitve zemeljskih naplavin in 
sanacije poškodb, 

- zgraditi telemetrijsko povezavo za kontrolo in upravljanje z akumulacijo 
Ledavsko jezero, zadrževalnikom Domajinci in zapornico v Murski Soboti s 

 centrom obrambe pred poplavami na sedežu MURA - JVGP Murska Sobota d.d.. 
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- zagotoviti zadostna finančna sredstva za izvajanje rednih vzdrževalnih del. 

2. Kobiljski potok 
je poplavljal nasipe na posameznih urejenih odsekih gorvodno od ceste Dobrovnik - 
Dolga vas do državne meje z R. Madžarsko v k.o. Mostje in k.o. Dolga vas, na 
urejenem odseku v malem Kobilju in na posameznih delno ali neurejenih odsekih 
med vasmi Kobilje, Motvaijevci in Čikečko vasjo. 
Ob tem so bile poplavljene poleg kmetijskih in gozdnih površin v k.o. Dolga vas in 
Mostje, Kobilje, Motvaijevci, Pordašinci in Čikečka vas, še del nižje ležečih vasi 
Kobilje, Motvaijevci, Pordašinci in Čikečka vas. 

Vzroki za nastalo poplavno stanje so že omenjeni v uvodoma naštetih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavne varnosti so: 
- novelirati hidrološke parametre z upoštevanjem dejanskih razmer, 
- zgraditi zadrževalnik vode v Reszneku na Madžarskem, 
- zgraditi zadrževalnik vode na zgornjem toku Kobiljskega ali Ratkovskega 

potoka gorvodno od Motvaijevec, 
- nadvišati obrambne nasipe na posameznih odsekih gorvodno od ceste Dobrovnik 

Dolga vas do državne meje z Madžarsko, 
- urediti še neurejene odseke potoka med Kobiljem in Čikečko vasjo, 
- zgraditi potrebni obrambni nasip za zaščito vasi Kobilje z odvodnimi jarki. 

3. Radmoianski kanal 
je poplavljal na posameznih delno urejenih odsekih gorvodno do vtoka v Kobiljski 
potok do nasipa zadrževalnika Radmožanci. 

Poplavljenje so bile kmetijske površine ob levem bregu kanala. 

Vzrok za poplave je nezgrajen povratni obrambni nasip ob levem bregu kanala. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavne varnosti so: 
- zgraditev povratnega obrambnega nasipa ob levem bregu kanala pred pod koto 

povratne visoke vode, 
- pravočasno manipuliranje z drsnimi zapornicami na izlivih melioracijskih jarkov 

v Radmožanski kanal ob nastopu povišanih vodostajev. 

4. Potok Bukovitica 
je preplavljala na urejenem izlivnem odseku v Kobiljski potok na dolžini cca 0,7 
km v k.o. Mostje. 

Poplavljene so bile kmetijske površine. 

Visoke vode so porušile most čez potok v Kamovcih in poškodovale most na 
lokalni cesti Mostje - Banuta. 
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Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavnega stanja in odprave posledic so: 
- zgraditev povratnega visokovodnega nasipa na izlivnem odseku potoka nad koto 

povratne visoke vode Kobiljskega potoka, 

5. Potok Borosnjak 
je preplavljal na posameznih urejenih odsekih med vtokom v Kobiljski potok in 
cesto Dobrovnik - Dolga vas, ter gorvodno od ceste v dolžini cca 1,1 km predvsem 
s povratno visoko vodo Kobiljskega potoka. 

Poplavljene so bila kmetijske površine. 

Vzrok za poplave je prenizko zgrajen povratni obrambi nasip ob potoku. 

Potrebni ukrep za izboljšanje protipoplavnega stanja je rekonstrukcija povratnega 
obrambnega nasipa nad koto povratno visoke vode Kobiljskega potoka. 

6. Mejni potok 
je preplavljal na urejenem odseku gorvodno od vtoka v Kobiljski potok na dolžini 
cca 2 km predvsem z povratno vodo Kobiljskega potoka. Preplavljen je bil tudi 
obrambni nasip vasi Mostje na desnem bregu, kateri je tudi v času nastopa visokih 
voda precej al. 

Poplavljene so bile kmetijske površine. 

Vzrok za poplave je prenizko zgrajeni povratni obrambni nasip ob potoku. 

Potrebni ukrep za izboljšanje protipoplavnega stanja, je rekonstrukcija povratnega 
nasipa za obrambo vasi Mostje nad koto povratne visoke vode Kobiljskega potoka. 

7. Čibiš potok 
je poplavljal na neurejenih posameznih odsekih gorvodno od ceste Dobrovnik - 
Malo Kobilje v dolžini cca 2 km v k.o. Kobilje. 

Poplavljene so bile kmetijske površine in del nižje ležečega naselja Kobilje. 

Vzrok za nastale poplavne razmere je dotok površinske vode iz melioriranih 
površin, neurejenost in nevzdrževanje pretočnega profila pretoka, ter premalo 
propustni obstoječi premostitveni objekti. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje pripoplavnega stanja so: 
- v prvi fazi je pod nujno izvesti vzdrževalna dela z odstranjevanjem dreves, šibja 

in prečnih ovir iz neurejenega pretočnega profila na celotnem odseku potoka v 
dolžini cca 3,2 km, 

- v drugi fazi je izvesti ureditev potoka v sonaravni izvedbi z zagotovitvijo 
zadostnega pretoka vode vsaj na odseku gorvodno od ceste Dobrovnik - Malo 
Kobilje v dolžini cca 2,2 km. Ob ureditvi potoka bo potrebno na novo zgraditi 
ustrezne premostitvene objekte čez potok. 
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8. Ratkovski potok 
je poplavljal na posameznih neurejenih odsekih med vasmi Motvaijevci, 
Pordašinci, Prosenjakovci in Ivankovci. 

Poplavljene so bile v glavnem kmetijske in gozdne površine, ter nekaj gospodarstev 
na nižje ležečih delih vasi. 

Vzroki za nastalo poplavno stanje so poleg že uvodoma omenjenih splošnih 
ugotovitev in vzrokov še neurejenost potoka na večjo protipoplavno varsnost ter 
premalo propustni obstoječi premostitveni objekti. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavnega stanja so: 

- v prvi fazi je pod nujno izvesti vzdrževalna dela z odstranitvijo dreves, šibja in 
prečnih ovir, ter sanirati nastale poškodbe v pretočnem profilu potoka, 

- v drugi fazi je na najbolj kritičnih odsekih, obvezno pa skozi nastale vasi izvesti 
ureditev potoka v sonaravni izvedbi z zagotovitvijo zadostnega pretoka vode. Ob 
ureditvi potoka bo potrebno na novo zgraditi ustrezne premostitvene objekte čez 
potok, 

- izdelati ponovno hidrologijo z upoštevanjem dejanskih razmer, 
- zgraditev zadrževalnicka gorvodno od Motvaijevec v kolikor se ta ne bo zgradil 

na Kobiljskem potoku. 

9. Potok Mala Krka 
je poplavljal na posameznih urejenih odsekih gorvodno od državne meje z R. 
Madžarsko do lokalne ceste Križevci - Domanjševci. 

Poplavljene so bile okoliške kmetijske površine . 

Vzroki za nastalo poplavno stanje so že omenjeni v uvodoma naštetih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave ter premalo propustni obstoječi premostitveni 
objekti. 

Potrebni ukrep za izboljšanje protipoplavenga stanja je rekonstrukcija obstoječih 
premostitvenh objektov z zagotovitvijo večje pretočne sposobnosti. 

10. Potok Upnica 
je poplavljal na posameznih urejenih odsekih gorvodno do vtoka v Ledavo v k.o. 
Bogojina ter do vtoka Titanovega potoka v k.o. Moravske Toplice. 

Poplavljene so bile kmetijske površine. 

Vzroki za nastalo poplavno stanje so že omenjeni v uvodoma naštetih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave, ter prenizki obrambni nasip na nekaterih 
odsekih potoka. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavnega stanja so: 
- nadvišanje visokovodnih nasipov na posameznih odsekih in sanacija nastalih 
 poškodb v pretočnem profilu,  
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- na odseku gorvodno od vtoka Titanovega potoka do regionalne ceste Murska 
Sobota - Dobrovnik v Moravskih Toplicah je rekonstruirati pretočni profil v 
smislu zagotovitve večje protipoplavne varnosti Turstično-zdraviliškega 
kompleksa Moravske Toplice. 

11.Pritoki Lipnice 
(Mejnični potok, Bogojinski potok, Tešanovski potok in potok v naselju Tešanovci 
iz Vučje Gomile) 
so poplavljali na posameznih urejenih in naravnih odsekih. 

Poplavljene so bile kmetijske površine. 

vzroki za nastalo poplavno stanje so že omenjeni v uvodoma naštetih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave, ter zaradi neurejenih posameznih korit potokov. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavnega stanja so: 
- izvesti nujna vzdrževalna dela na naravnih odsekih potokov z odstranitvijo 

dreves, šibja in prečnih ovir iz pretočnega profila, 
- na nekaterih urejenih odsekih potokov je izvesti vzdrževalna dela v smislu 

zagotovitve projektiranih pretokov z odstranitvijo zemeljskih naplavin iz 
pretočnega profila in ob tem na nekaterih lokalnih mestih nadvišati obrambne 
nasipe, 

- na najbolj kritičnih naravnih odsekih nekaterih potokov je v drugi fazi zvesti 
ureditev pretočnega profila v sonaravni izvedbi z zagotovitvijo zadostnega 
pretoka vode. 

11. Marijanski potok 
je preplavljal na posameznih urejenih odsekih gorvodno od vtoka v Ledavo do 
iznad vasi Noršinci in na naravnem odseku gorvodno do ceste Murska Sobota - 
Dobrovnik do Lapovskega mlina v Martjancih. 

» 
Poplavne vode od dolvodnega urejenega odseka so poplavile manjše kmetijske 
površine, dočim so poplavne vode iz gorvodnega neurejenega odseka poplavile 
večje kmetijske površine in del industrijsko-trgovske cone (BTC) v Murski Soboti 
in porušile leseni most čez potok pri Lapovskem mlinu v Martjancih. 

Vzroki za nastale poplavne razmere so že omenjeni v uvodoma našteteih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave, ter v neurejenosti gorvodnega odseka potoka in 
v tem, da na področju industrijsko-trgovske cone (BTC) niso bili zgrajeni vsi 
odvodni jarki predvideni s projektno dokumentacijoin določene ureditve komunalne 
infrastrukture cone. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavne varnosti so: 
- izdelati ponovno hidrologijo z upoštevanjem dejanskih razmer, 
- zgraditi zadrževalnik vode na lokaciji gorvodno od Lapovskega mlina v 

Martjancih kot je to bilo že predvideno v preteklosti. 
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12.Puconski potok 
je poplavljal na neurejenem odseku v območju prečkanja sifona melioracijskega 
jarka Polana - Murska Sobota in na neurejenem odseku skozi vas Puconce. 

Poplavljene so bile kmetijske in gozdne površine ter del nižje ležečega naselja 
Puconci. 

Vzroki za nastale poplavne razmere so že omenjeni v uvodoma naštetih splošnih in 
vzrokih za* poplave, zamuljenost že urejenega odseka gorvodno od sotočja s 
potokom Ledava do ceste Markišavci - Polana, ter naravno korita potoka skozi vas 
Puconci. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavne varnosti so: 
- izdelati ponovno hidrologijo z upoštevanjem dejanskega stanja 
- na urejenem odseku potoka gorvodno od sotočja s potokom Ledava do ceste 

Markišavci - Polana je urediti pretočni profil v smislu odstranile zemeljskih 
naplavin in nad višanje nasipov 

- izvesti rekonstrukcijo že urejenega odseka potoka na odseku gorvodno od 
železniške proge Murska Sobota - Puconci do začetka vasi Puconci, 

- izvesti sonaravno ureditev naravnega odseka potoka od začetka vasi Puconci 
gorvodno do že urejenega odseka pri Kemi Puconci. 

13.Razbremenilnik Ledava - Mura 
ni preplavljal, je pa porebno v bodočnosti zaradi zagotovitve večje protipoplavne 
varnosti mesta Murska Sobota in okoliških vasi ivzesti sanacijo obstoječih 
neustreznih obrambnih nasipov v smislu zagotovitve večje stabilnosti in 
vodotesnosti nasipov. 

J 4. Potok Dobel 
je poplavljen na posameznih naravnih odsekih gorvodno od razbremenilnika 
Ledava - Mura v Krogu do ceste M. Sobota - Gederovci v Rankovcih. i 

Poplavljeni so bili nekateri deli nižje ležečih vasi Krog, Vanča vas in Rankovci ter 
večje kmetijske površine ob potoku. 

Vzroki zs nastale poplavne razmere so v premajhni prevodnosti in neurejenosti 
pretočnega profila in nekaterih premostitvenih objektih. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavne varnosti so: 
- izdelati idejno zasnovo ureditve odvodnje voda z upoštevanjem dejanskih 

hidroloških razmer na področju med razbremenilnikom Ledava - Mura in 
potokom Kučnico ter med potokom Ledavo in visokovodnim obrambnim 
nasipom Mure, 

- izvesti ureditev neurejenega odseka potoka v sonaravni izvedbi gorvodno od 
razbremilnika Ledava - Mura do ceste M. Sobota - Gederovci in zgraditvijo 
ustreznih premostitvenih objektov z zagotovitvijo zadostnega pretoka vode. 
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15. Pot o k M o koš 
je poplavljal na posameznih neurejenih odsekih gorvodno od ceste Krog - brod do 
ceste M. Sobota - Radenci v Tišini. 

Poplavljeni so bili nekateri deli nižje ležečih vasi Satahovci, Murski Črnci in 
Tropovci ter okoliške kmetijske površine. 

Vzroki za nastale poplavne razmere so v premajhni prevodnosti in neurejenosti 
pretočnega profila in nekaterih premostitvenih objektov. 

Potrebni ukprei za izboljšanje protipoplavne varnosti so: 
- izdelati idejno zasnovo ureditve odvodnje voda z upoštevanjem dejanskih 

hidroloških razmer na področju med razbremenilnikom Ledave - Mura in 
potokom Kučnico ter med potokom Ledavo in potokom Kučnico ter med 
potokom Ledavo in visokovodnim obrambnim nasipom Mure, 

- izvesti ureditev neurejenega odseka potoka v sonaravni izvedbi od iztoka v stari 
rokav reke Mure pri visokovodnem nasipu Mure v Bakovcih gorvodno do ceste 
M. Sobota - Radenci v Tišini in zgraditvijo ustreznih premostitvenih objektov. 

16. Stari Puconski potok 
je poplavljal na naravnem odseku gorvodno od stočja z Malim Doblom do ceste 
Murska Sobota - Markišavci in naurejenem odseku gorvodno od omenjene ceste do 
Puconskega potoka. 

Poplavljeni so bili rastlinjaki, nasadi dreves in gromovnice ter njivske površine in 
travniki. 

Vzroki za nastale poplavne razmere so nezadostna prevodnost naravnega odseka 
pretočnega profila potoka, premajhna prevodnost obstoječega pretpusta pod cesto 
Murska Sobota - Markišavci in nezgrajena povratna zapornica na iztoku 
melioracijskega jarka v potok Ledavo, ki bi preprečila razlivanje povratne visoke 
vode potoka Ledave. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavne varsnosti so: 
- urediti naravni odsek potoka v sonaravni izvedbi z zagotovitvijo zadostne 
prevodnosti 

- zgraditi ustrezni prepust pod cesto Murska Sobota - Markišavci 
- zgraditi povratno zapornico na iztoku melioracijskega jarka zaradi preprečitve 
 razlivanja visokih voda potoka Ledava.  

Pripravil: Janez Sraka, gr. teh. Jože Novak, univ. dig. 
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POROČILO O POPLAVAH 1998 

vodno območje: MURA (Izpostava Murska Sobota) 

poplava na območju oz. povodju: HS ŠČAVNICA - PLITVICA 

datum oz. obdobje poplav: od 5.11. do 7.11.1998 

vzrok poplav: 

Na območju HS Ščavnica - Plitvica je bilo poplavljeno cca 306 ha kmetijskih in gozdnih 
površin ter delno poplavljenih 5 naselij in del Ljutomera. 

Poplavljali so sledeči vodotoki: 

1. Potok Ščavnica 
je poplavljala na posameznih urejenih odsekih gorvodno od Razkrižja do Pristave 
med cesto Grabe - Branoslavci do pregradnega nasipa A.K. Gajševci, cesto k mlinu 
v Precetincih do pregradnega nasipa zadrževalnika Bolehnečici in na posameznih 
odsekih gorvodno od Bolehnečic do Spodnjih Ivanjec ter na posameznih neurejenih 
odsekih gorvodno od Spodnje Ščavnice. 

Poplavljeni so bili manjši deli nižje ležečih vasi Razkrižje, Veščica in Pristava ter 
kmetijske in gozdne površine . 

Vzroki za nastalo poplavno stanje so že omenjeni v uvodoma naštetih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave in zaradi prenizkih nasipov in na levem bregu 
potoka na odseku v Razkrižju in Pristavi; nezgrajenega povratnega nasipa ob levem 
bregu potoka Kozarica v Pristavi; neurejenih odtočnih razmer desnega pritoka v 
Veščici ob nastopu ekstremno visokih voda v pretočnem profilu potoka Ščavnice, 
ter zaradi premajhne prevodnosti na nekaterih naravnih odsekih potoka gorvodno 
do Spodnje Ščavnice. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavnega stanja so: 
- nadvišati prenizke obrambne nasipe na posameznih odsekih v Razkrižju in 

Pristavi, zgraditi povratni nasip ob desnem pritoku v Veščici in ob potoku 
Kozarica v Pristavi, ter sanirati nastale poškodbe v pretočem koritu, 

- na najbolj kritičnih naravnih odsekih potoka gorvodno od Spodnje Ščavnice je 
urediti pretočni profil v sonaravni izvedbi z zagotovitvijo zadostne prevodnosti, 

- zagotoviti telemetrijsko povezavo za kontrolo in upravljanje z akumulacijo 
Gajševci in zadrževalnikom Bolehnečici s centrom obrambe pred poplavami na 
sedežu MURA - JVGP Murska Sobota d.d. 

2. Potok Kozarica 
je poplavljala na odseku gorvodno do Vtoka v potok Ščavnico v k.o. Pristava in k.o. 
Babinci. 

 Poplavljeno je bilo del nižje ležečega naselja ob stari strugi Kozarice v Pristavi in 
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okoliške kmetijske površine v k.o. Pristava in k.o. Babinci. 
Vzroki za nastalo poplavno stanje so že omenjeni v uvodoma nastalih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave in zaradi nezgraj enega povratnega nasipa ob 
levem bregu potoka gorvodno od vtoka v potok Ščavnico. 

Potrebni ukrep za izboljšanje protipoplavnega stanja je, da se ob levem bregu 
potoka gorvodno od vtoka v potok Ščavnico zgradi povratni obrambni nasip nad 
koto povratne visoke vode potoka Ščavnice. 

3. Razbremenilnik v Ljutomeru 
je poplavljen na levem bregu gorvodno od regionalne ceste v Ljutomeru na 
območju parka in rekreacijsko-športnega centra. 

Poplavljen je bil park in rekreacijsko-športni center z nekaterimi nižje ležečim 
stanovanjskim objektom. 

Vzroki za nastalo poplavno stanje so že omenjeni v uvodoma naštetih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave in v tem, ker na vtoku potoka Ščavnice v 
razbremenilnik ni zgrajen objekt, s katerim bi se lahko reguliral pretok vode po 
razbremenilniku. 

Potrebni ukrepe za izboljšanje protipoplavne varnosti je v tem, da se na vtoku 
potoka Ščavnice v razbremenilni kanal zgradi ustrezni objekt preko katerega se bo 
lahko reguliral ustrezni pretok vode po pretočnem koritu razbremeni lnika skozi 
mesto Ljutomer. 

4. Potok Globetka 
je poplavljala kmetijske površine ob desnem bregu urejenega korita potoka na 
odseku gorvodno od vtoka v potok Ščavnico. 

Vzroki za nastalo poplavno stanje so že omenjeni v uvodoma naštetih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave in v tem, ker na desnem bregu potoka gorvodno 
od vtoka v potok Ščavnico obstoječi povratni nasip ni bil zgrajen na zadostno 
višino ali pa ga sploh ni. 

Potrebni ukrep za izboljšanje protipolavne varnosti je v tem, da se ob desnem bregu 
potoka gorvodno od vtoka v potok Ščavnico zgradi povratni obrambni nasip na 
ustrezno koto z upoštevanjem gladin povratne visoke vode potoka Ščavnice. 

5. Potok Turja 
je poplavljala na posameznih neurejenih odsekih s pritoki v k.o. Terbegovcih. 

Poplavljene so bile kmetijske in gozdne površine. 

Vzrok za nastalo poplavno stanje je premajhna prevodnost korita naravnega odseka 
potoka in zaradi neustreznih premostitvenih objektov. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavne varnosti so: 
 - ureditev naravnega odseka potoka na najbolj kritičnih lokacijah gorvodno od že 
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izvedene regulacije v sonaravni izvedbi in zgraditev ustreznih premostitvenih 
objektov z zagotovitvijo zadostnega pretoka vode, 

- zgraditev zadrževalnika vode na gorvodnem odseku povodja. 

6. Potok Bukovnica 
je poplavljala na posameznih naravnih odsekih v k.o. Vogričevci in k.o. Moravci. 

Poplavljene so bile kmetijske in gozdne površine . 

Vzrok za nastalo poplavno stanje je premajhna prevodnost korita naravnega odseka 
potoka in zaradi neustreznih premostitvenih objektov. 

Potrebni ukrepi za izboljšanje protipoplavne varnosti so: 
- ureditev naravnega odseka potoka na najbolj kritičnih lokacijah gorvodno od že 

izvedene regulacije v sonaravni izvedbi in zgraditev ustreznih premostitvenih 
objektov z zagotovitvijo ustreznega pretoka vode, 

- zgraditev zadrževalnika vode na gorvodnem odseku povodja pod pogojem, da se 
zadrževalnik vode na potoku Tuija ne bo gradil. 

7. Potok Lipnica 
je poplavljal na posameznih urejenih odsekih gorvodno od sotočja s potokom 
Ščavnice do iznad vasi Kokoriči. 

Poplavljeni so bili nekateri deli nižje ležečega naselja v vaseh Grabe in Kokoriči, 
ter kmetijske površine. 

Vzroki za nastalo poplavno stanje so že omenjeni v uvodoma naštetih splošnih 
ugotovitvah in vzrokih za poplave. 

Za izboljšanje protipoplavnega stanja je zgraditi zadrževalnik vode na gornjem delu 
povodja potoka. 

8. Kunovski potok 
je poplavljal na naravnem odseku gorvodno od ceste Spodnji Ivanjci - Negova. 

Poplavljene so bile travniške in gozdne površine. 

Vzrok za nastalo poplavno stanje je premajhna prevodnost korita naravnega odseka 
potoka in zaradi neustreznih premostitvenih objektov. 

Potrebni ukrep za izboljšanje protipoplavne varnosti je v tem, da se uredi naravni 
odsek potoka gorvodno od ceste Spodnji Ivanjci - Negova vse do že urejenega 
odseka pod pregradnim nasipom A.K Negova v sonaravni izvedbi in zgraditev 
ustreznih premostitvenih objektov z zagotovitvijo zadostnega pretoka vode. 

9. Boračevski potok 
je poplavljal na naravnem odseku gorvodno od ceste Radenci - Kapela do konca 
vasi Boračeva. 
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Poplavljena je bila lokalna cesta, vrtovi in sadovnjaki. 

Vzrok za nastalo poplavno stanje je premajhna prevodnost korita odseka potoka. 

Potrebni ukrep za izboljšanje protipoplavne varnosti je v tem, da se uredi naravni 
odsek potoka gorvodno od ceste Radenci - Kapela do konca vasi Boračeva v 
sonaravni izvedbi z ali brez razbremenilnika z zagotovitvijo zadostnega pretoka 
vode. 

Pripravil: Janez Sraka, gr. teh, in Jože Novak, univ. dig. 
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POROČILO O POPLAVAH V OKTOBRU IN 

NOVEMBRU 1998 

NA VODNEM OBMOČJU DRAVE 



(1) 

POROČILO O POPLAVAH '98 

Vodno območje: DRAVA 

Poplava na območju oz. povodju: REKA DRAVA 
Lokacija: MARIBOR-PTUJ in MARKOVCI-ZAVRĆ 
Datum oz. obdobje poplav: 14. september 1998 

Vzrok poplav: 

Povišan pretok Drave, nizka prevodnost struge zaradi nanosov in zarasti. 

Po informativnh podatkih je Drava začela naraščati že v nedeljo dopoldne, ob IS. uri presegla - 900 m3/s 
ob 22. uri - 1300 m3/s in dosegla maksimum v nedeljo ob 02. uri - 1380 m"7s skupnega pretoka. Od tega je 
teklo po strugi Drave od jezu v Melju do Ptuja preko 900 m3/s, kar je povzročilo preplavljanje bregov na 
več lokacijah. Gospodarske in stanovanjske objekte je dosegla v Malečniku, Celestrini in Dupleku. Na 
srečo je v tej fazi začela dokaj naglo upadati in ni bilo večjih težav oziroma nevarnosti in ogroženosti ljudi 
ali premoženja. Podobne razmere so bile tudi na odseku jezu Markovci-Zavrč. 

Pripravil. Direktor sektorja vodno gospodarstvo: 
Franc AVŠIČ,univ.dipl.inž.gradb. 
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POROČILO O POPLAVAH '98 

(2) 

Vodno območje: DRAVA 

Poplava na območju oz. povodju: DRAVINJA S POLSKAVO 
Lokacija: DRAVINJSKA DOLINA, POLSKAVSKA DOLINA 
Datum oz. obdobje poplav: 14. september 1998 

Vzrok poplav: 

Povišani pretoki in neizenačene prevodne razmere v strugah vodotokov. 

V noči nedelje 13.09. na ponedeljek 14.09.1998 je sorazmerno močno deževalo po vsem območju. Na 
letališču Maribor je v drugi polovici noči padlo okrog 25 mm dežja, zaradi predhodnih padavin v 
prejšnjih dneh in dobre namočenosti tal so vsi vodotoki narastli in tudi poplavljali. 

Dravinja z Oplotnico 

Oplotnica je preplavljala kmetijske površine pred izlivom v Dravinjo. Dravinja je prestopila oba bregova 
pri Zbelovem, ilivni odsek Ličnice, nato pa vsa znana poplavna območja Zg. in Sp. Poljčane, Studenice, 
Novaki, Stranske Makole, Strug, Varoš (poplavljena in zaprta cesta), Stopno, Majšperk, Cesta v Stanečki 
vasi je bila neprevozna, Stogovci-Slape. Pod Slapami je regulirana struga zadovoljivo opravila svojo 
nalogo. Pri Vidmu je bila Draivnja napolnjena povsem do krone visokovodnega nasipa. 

Potoki iz Haloz 

Visoke vode so ostajale v strugi, razen v odsekih pred izlivom v Dravinjo. 

Rogatnica 

Poplavljena je bila dolina od sotočja z Maceljščico do izliva v Dravinjo. Cesta Ptuj-Macelj je bila pri 
Podlehniku zaprta za promet več ur. 

Polskava s Framskim potokom 

Ponovno je bilo dodatno erodiran in ogrožen odsek struge in ceste Zg. Polskava-Ogljenšak-Frajhajm, ki je 
poškodovan že v junijski poplavi. V strugi je veliko naplavine, ki jo napolnjuje več kot do polovice. 

Na melioracijskem območju, torej v spodnjem toku so bile struge napolnjene do roba, očiten je vpliv 
regulacij brez aktiviranja akumulacije Medvedce, ki žal še ni dograjena. 

Ostali vodotoki s Pohorja v zgornjem toku niso povzročali poplav, v spodnjem toku pa so se v večini 
napolnili. 

Pripravila: Vodja območja: Direktor sektorja vodno gospodarstvo: 
Veronika FIRM,univ.dipl.inž.gradb. Franc AVŠIČ,univ.dipl.inž.gradb. 
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(3) 

POROČILO O POPLAVAH '98 

Vodno območje: DRAVA 

Poplava na območju oz. povodju: PESNICA, ROGOZNICA 
Lokacija:  
Datum oz. obdobje poplav: 14. september 1998 

Vzrok poplav: 

Površinski pretoki zaradi padavin, nižja prevodnost korit zaradi zarasti, dotrajanost delov 
vodnogospodarskih objektov, predvsem obrežnih nasipov in akumulacij. 

Pesnica s pritoki 

Struge so bile bolj obremenjene in napolnjene v spodnjem toku dolvodno od Juršincev. V urejenih in pred 
kratkim vzdrževalnih odsekih so bile vode v strugah. Prelivali in poplavljali kmetijske površine so: Črnec, 
Libanja med Šalovci, Pavlovski potok, Lešnica na neurejenem delu, Sejanca pod cesto Ptuj-Ormož, 
Brežnica pod Cvetkovci, Zgornja Brnca pri prepustu Hvaletinci-Zagorci. 
Akumulacija Pernica in Pristava so bile napolnjene do maksimalnega nivoja, v nevarnosti so dotrajani 
nasipi in prelivni objekti. 

Grajena in Rogoznica 

Grajena je bila na celotnem povodju napolnjena, prestopila je bregove in preplavila cesto Ptuj-Vurberk. 
Pred izlivom v Rogoznico oziroma drenažni sistem smo z interventnim nadvišanjem nasipa preprečili 
poplavo naselja Budina. 

Rogoznica je na neurejenem območju v Janežovcih ponovno poplavljala kmetijske površine, ogrožala hiše 
in gospodarska poslopja ter cesto. 

Pripravil: Vodja območja: Direktor sektorja vodno gospodarstvo: 
Darinka IGNJATOVlČ,univ.dipl.inž.gradb. Franc AVŠIČ,univ.dipl.inž.gradb. 
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(4) 

POROČILO O POPLAVAH '98 

Vodno območje: DRAVA 

Poplava na območju oz. povodju: REKA DRAVA 
Lokacija: MARIBOR-PTUJ in MARKOVCI-ZAVRĆ 
Datum oz. obdobje poplav: 07. do 09. oktober 1998 

Vzrok poplav: 

V dneh 07. do 09. 10.1998 smo doživeli na reki Dravi zelo visoko vodo, kije povzročila obsežne poplave na 
zemljiščih v inundacijskem območju in ogrozila več nižjeležečih predelov naselij, izjemno pa poplavila velik del 
Sp.in Zg. Dupleka. Vzroki so naslednji: 

- zelo visok pretok reke Drave, pretežno zaradi padavin v povodju 
skupni max pretok v Mariboru: 1881 m3/s 
max. pretok v strugi pod Meljem: 1556 m3/s 

- naplavine in prekomerna zarast v strugi zmanjšujeta njeno prevodnost 
- preboj leve brežine za izjemne poplavne razmere v urbanem območju Duplek 

ODSEK MARJBOR-PTUJ 

Levi breg 

Malečnik - poplavljena so igrišča in športni park, voda sega do posameznih hiš. 
Trčova - poplavljena je cesta ob Dravi Malečnik-Duplek, njive, travniki, na saniranem odseku je breg 
preplavljen. 
Duplek - poplavljena je cesta med Zg. in Sp. Duplekom v dolžini cca I km, veliko hiš na levi in desni strani 
ceste v naseljih Črne Mlake, Talce, Johe, ob Žitečkem potoku, predor brežine v gramoznici Duplek. 
Dvorjane - območje Črete in obsežna polja. 

Desni breg 

Zrkovci - poplavljene njive, travniki, igrišča, nekaj hiš. 
Dogoše - poplavljeno naselje levo in desno od ceste v Duplek, cesta pred mostom prelita 10 cm v dolžini 100 m. 
Loka - poplavljeno polje, igrišče, športni park. . 
Starše - poplavljeno igrišče, polja, gospodarski objekti. 
Zlatoličje-Slovenja vas-Hajdoše - poplavljena so polja. 

ODSEK MARKOVC1-ZAVRČ 

Stojnci - voda sega do naselja, cesta proti Borlu prelita 10 cm. Poplavno območje sega do naselij Muretinci, 
Mala vas, Gajevci, Placerovci, ogrožena je ena hiša. Na desnem bregu pod Borlom do Zavrča visoka voda do 
vznožja nasipa ceste. 

Pripravil:. Direktor sektorja vodno gospodarstvo: 
Franc AVŠIČ,univ.dipl.inž.gradb. 
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POROČILO O POPLAVAH '98 

(5) 

Vodno območje: DRAVA 

Poplava na območju oz. povodju: REKA DRAVA S PRITOKI 
Lokacija:    
Datum oz. obdobje poplav: 04. do 05. november 1998 

Vzrok poplav: 

Celodnevno deževje v sredo 04.11.1998, ki seje nadaljevalo skozi noč in umirilo šele opoldan v četrtek 
05.11.1998, je povzročilo obsežne poplave v lokalnih povodjih potokov iz Pohorja, na Dravsko polje, direktnih 
pritokih Drave v območju občin Maribor, Duplek in Starše, največje poplave in poškodbe pa so se dogodile v 
povodju Meže-Mislinje z izredno obsežnimi poškodbami na reki Mislinji v urbanih območjih občine Dravograd 
in Slovenj Gadec, delno (manj) pa tudi v občinah v povodju Meže. 

ZG. DRAVA 

Tokrat, z razliko od poplav 12.-14.09. in 07.-08.1998 na Dravi, ta reka ni imela ekstremnih voda inje znašal 
pretok v zadnjih poplavnih dneh od 300-450 m3/s v prerezu Dravograd, kije narasel v prerezu Maribor še za 
lokalni preliv pritokov Drave od HE Dravograd do Maribora. Vse to je botrovala okoliščina, daje zaradi 
ohladitev nad 1000 m NMV snežilo. 

Več problemov so tokrat povzročili lokalni (direktni) pritoki Drave in sicer: 

Levi pritoki Drave: 

• Žitečki potok v Dupleku 
• Vodolski potok v Malečniku 
• Počehovski potok v Mariboru (Počehova) 
• Kamniški potok, posebej še potok iz Kamniške grabe v Kamnici 

Desni pritoki Drave: 

• Radvanjski potok in predvsem njegov pritok Mrzli potok v Mariboru (Radvanje) 
• povečani pretoki in poplavljanje so povzročili tudi Razvanjski, Pivolski, Polanski in posamezne veje 

Hočkega potoka. 

Kot vsakokrat tudi tokrat ugotavljamo, da so tudi pri sorazmerno nizkem rangu visokih vod, razmeroma obsežne 
poplave in škode zaradi neizenačenih hidravličnih razmer v strugah vodotokov kot posledica izpada sredstev za 
vzdrževanje. 

Pripravil: Vodja območja: Direktor sektorja vodno gospodarstvo: 
Dimitrij BERTONCELJ, inž-gradb. Franc AVŠIČ,univ.dipl.inž.gradb. 
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POROČILO O POPLAVAH '98 

Vodno območje: DRAVA 

Poplava na območju oz. povodju: MEŽA Z MISLINJO IN SUHADOLNICO 
Lokacija: NIŽINSKI DEL, BREZ PRITOKOV  
Datum oz. obdobje poplav: 04. do O5.november 1998 

Vzrok poplav: 

Na povodju Meže z Mislinjo je tokratna vodna ujma najbolj prizadela korito reke Mislinje, saj je podivjani tok 
reke odnašal po 100 metrske odseke obrežij s cestami, vrtovi in začasnimi objekti, vse pretežno v urbanih 
območjih. 

Neposredne poškodbe objektov in brežin pa so na povodju Mislinje naslednje: 

• poškodbe obrežja izpod vtoka Dovžanke 
• podslapje praga gorvodno ceste v Dovže 
• obsežne zajede v Mislinjski Dobravi med mostoma Lužnik-Šertl 
• bočna erozija (zajede) v tomaški vasi pri Herčevem mostu 
• sanacija obrežja in zaščita korita v Šmartnem (Ožbejev most) 
• največje poškodbe v koritu in obrežju Mislinje pa so v območju Slovenj Gradca: 

• erozija obrežja in korita v odseku od obvoznice do energetskega jezu UTEKS 
• delno porušen energetski jez 
• načeto zavarovanje in nanosi v strugi pri podjetju FORI 
• odrfešeno levo obrežje Mislinje in odsek kanalizacije pri OSKRBI 
• erozija in nanosi v območju sotočja s Suhadolnico 
• levo in desnoobrežne erozije obrežja v območju nad zavarovanjem v Pamečah 

• razdrta struga Mislinje v Trobljah 
• odnešen desni breg z lokalno cesto in vsemi komunalnimi infrastrukturami pred mostom Šentjanž-Otiški vrh 
• poškodovana obrežna zavarovanja in podslapje pragov v Otiškem vrhu 

Vse te poškodbe so povzročile tudi premike materiala, ki gaje potrebno odstraniti iz hidravličnega profila 
struge. Za to čestokrat ni posluha in denarja, zato je prevodnost korit po vsaki povišani vodi manjše, ob 
nerednem vzdrževanju in zarasti pa so regulirani odseki po 10-tih letih taki kot, da regulacije ni več. 

Parcialno urejanje vodotokov (po kosih) je razlog za neizenačeno in neuravnovešeno stanje hidravličnih in 
erozijskih razmer. Očiten je prenizek standard urejenosti in vzdrževanja oziroma prenizkih finančnih sredstev za 
ta namen. 

Pripravil: Vodja območja: Direktor sektorja vodno gospodarstvo: 
Dimitrij BERTONCELJ,inž.gradb. Franc AVŠlČ,univ.dipl.inž.gradb. 
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POROČILO O POPLAVAH '98 

Vodno območje: DRAVA 

Poplava na območju oz. povodju: DRAVINJA, OPLOTNICA, POLSKAVA, ROGATNICA 
Lokacija:    
Datum oz. obdobje poplav: 04. do 05. november 1998 

Vzrok poplav: 

V prvih dneh novembra 1998 so nastopile zelo intenzivne padavine, ki so pozvročile izredno hitro in intenzivno 
naraščanje vodostajev Dravinje in njenih pritokov. Podobna situacija, le v nekoliko blažji obliki, je letos že 
nastopila v dneh sredi septembra in okrog 20. oktobra. 

Na kratko lahko povzamemo, da so poplave nastopile skoraj po celi dolini Dravinje in dolinah njenih pritokov. 
Ob tem so se že obstoječe poškodbe strug vodotokov in vodnih zgradb še znatno povečale tako, daje škoda 
velika. 

V višjeležečih območjih povodja Dravinje in njenih pritokov - na obronkih Pohorja in v Halozah so se, zaradi 
razmočenosti in intenzivnega dežja, sprožili tudi številni plazovi, predvsem v občinah Zreče, Slovenska Bistrica 
in Majšperk. 

DRAVINJA je poplavljala v celotni dolžini od Loč do izliva na znanih lokacijah, ponekod letos že osmič, 
poškodbe so na brežinah struge in na poljih v poplavnem območju.V zgornjem toku nad Zrečami je veliko 
erozijskih poškodb in nanosov materiala. MHE Verdenik v Zg. Pristavi je bila poplavljena. 

OPLOTNICA je ogrožala in poplavljala stanovanjske hiše v Oplotnici, ribogojnico Jager in poškodovala pred 
kratkim urejeni odsek v Pobrežu. 

ROGATNICA - zelo zvijugana in nezavarovana struga poplavlja cesto Ptuj-Macelj. 

POLSKAVA - cesta iz Zgornje Polskave na Frajhajm je v Ogljenščaku v dolžini cca 100 m spet bila 
poplavljena. Poškodbe ceste in spremembe o strugi Polskave, obravnavane v junijskem in septemberskem 
poročilu o poškodbah po poplavah so se še povečale tako, da bodo potrebni obsežni posegi za sanacijo na tej 
lokaciji. Ogled gorvodno od lokacije ribogojnice Viher ni bil možen, zaradi plazu na cesti, ki v času ogleda še ni 
bil odstranjen. Poplavljene so bile obsežne kmetijske površine ob nedokončani Akumulaciji Medvedce. 
Pretok na VP Videm ni znan, saj je bila vodomerna postaja preplavljena. 

Približna ocena na osnovi podatkov zabeleženih v Zrečah in Ločah ter interpoliranega podatka za Polskavo v 
Tržcu (pretok O = 67.0 m'/s - računski pretok za regulirani odsek Q10 = 60 mVs) nam pove, daje dejanska 
prevodnost korit vodotokov dosti manjša od načrtovane na reguliranih odsekih, kar je posledica izpada 
vzdrževalnih del in kaže na potrebo po izvedbi regulacijskih posegov na odsekih, ki še niso urejeni ter 
rekonstrukcijo že urejenih delov vodotokov. 

Tokratne poplave na Polskavi znova opozarjajo tudi na potrebo po dokončanju zadrževalnika visokih vod 
Medvedce, ki zaradi pomanjkanja sredstev še ni bil dokončan in ni sposoben vrštiti svojo prvotno nalogo. 

Pripravil: Vodja območja: Direktor sektorja vodno gospodarstvo: 
Veronika FIRM,univ.dipl.inž.gradb. Franc AVŠIČ,univ.dipl.inž.gradb. 
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POROČILO O POPLAVAH '98 

Vodno območje: DRAVA 

Poplava na območju oz. povodju: PESNICA, ROGOZNICA 
Lokacija:  
Datum oz. obdobje poplav: 04. do 05. november 1998 

Vzrok poplav: 

Dokaj intenzivne padavine so ob predhodni namočenosti tal povzročile povišane pretoke v vseh vodotokih 
Slovenskih goric. 

PESNICA 

Poplavljena je bila osrednja pesniška dolina na več območjih, zlasti je bila opazno poplavljeno območje 
prečkanja avtoceste, odseka Pesnica-Šentilj. Hidromelioracijski sistem Pesnica je bil zgrajen pred več kot 30 leti, 
nikoli dograjen v celoti. Potreben je večjih vzdrževalnih posegov in obnov ali celo rekonstrukcije. 

ROGOZNICA 

Rogoznica in Grajena, ki tečeta v nižinskem delu tudi skozi mesto Ptuj ,se izlivata v levoobrežni drenažni 
odvodnik Ptujskega jezera - akumulacija HE Formin. Ta del odvodnega sistema ni bil ustrezno zasnovan, zato so 
bile na območju mesta pogoste težave z odvodnjo meteornih vod. 
V sofinanciranju MO Ptuj je bil urejen izlivni odsek Rogoznice, kar je zmanjšalo težave v območju Industrijske 
cone, problemi in poplave pa so ob celotnem drenažnem jarku, ki gaje potrebno rekonstruirati, za večjo 
prevodno sposobnost. 

Pripravil: Vodja območja: 
Darinka !GNJATOVIČ,univ.dipl.inž.gradb. 

Direktor sektorja vodno gospodarstvo: 
Franc AVŠIČ,univ.dipl.inž.gradb. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: DRAVA 

poplava na območju oz. povodju: MEŽA (pritoki Meže in Meža nad Črno) 

datum oz. obdobje poplav: 4. DO 7. OKTOBER 1998 

vzrok poplav: EKSTREMNE PADAVINE, POMANJKLJIVO REDNO 
VZDRŽEVANJE STRUG IN OBJEKTOV 

Dolgotrajno deževje v oktobru 1998 je povzročilo, daje narasla reka Meža in njeni pritoki. Visoke vode in 

pomanjkljivo redno vzdrževanje hudourniških strug in objektov sta glavna vzroka poplav in erozijskih poškodb 

na vodotokih. 

Na celotnem povodju Meže so nastale manjše škode, lokalnega značaja, večje škode smo zabeležili le na 

območju Suhe in v zgornjem teku Meže gorvodno od Črne. 

Na območju Suhe je bilo največ poškodb na njenem spodnjem leku v Ravnah, kjer je prišlo do porušitve starega 

obrežnega zidu in do večjih zajed v brežine. 

Na Meži so nastale poškodbe na brežinah struge predvsem na odseku dolvodno od sotočja s Toplo. V Podpeci se 

je porušil star dotrajan Pečnikov jez. 

Pripravil: Rok Ferme, univ.dipl.inž.gozd. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: DRAVA 

poplava na območju oz. povodju: MISLINJA (razen Mislinje dolvodno od Dovž in Suhodolnice 
 dolvodno od Podgorja)  

datum oz. obdobje poplav: 4. DO 7. OKTOBER IN 4. DO 5. NOVEMBER 1998 

vzrok poplav: EKSTREMNE PADAVINE, NEZADOVOLJIVA UREJENOST 
NEKATERIH ODSEKOV STRUG, NEDOMISELNI IN 
NEDOVOLJENI POSEGI V PROSTOR 

Zaradi nastalih močnih padavin v oktobru in novembru 1998, je prišlo na hudourniškem 

območju reke Mislinje do obsežnih poškodb in poplav predvsem na vodotokih, ki se nahajajo 

med Graško goro in Pohorjem. Visoke vode so povzročile najhujše posledice na območju 

hudournikov Mislinja, Mevlja, Jenina, Brložnica in Homšnica. K večjemu obsegu škod so 

pripomogli še nedomiselni in nedovoljeni posegi v prostor, neurejenost strug, ter ne izvedene 

sanacije po visokih vodah v preteklih letih. 

Struga Mevlje je prizadeta praktično na celotnem povodju. Manjši pritoki v zgornjem teku ter desni pritok pri 

Mraku so močno razširili in poglobili svojo strugo. Material, ki ga je odnašalo, se je ustavljal na spodnjih 

odsekih, zaradi česar je prišlo do poplavljanja kmetijskih zemljišč in naselja Straže (celotno naselje je grajeno 

brez vodnogospodarskega soglasja). V srednjem in spodnjem teku hudournika je prišlo do številnih zajed v 

kmetijska zemljišča. 

Podobno velja za Jenino, ki ima profil struge na odseku od konca vodnogospodarske ureditve (pri Lesečeku) in 

cca 600 m dolvodno zasut s hudournim materialom, tako da je bila zaradi poplavljanja ogrožena lokalna cesta 

Mislinjska Dobrava - Podgorje. Dolvodno od obravnavanega odseka na razdalji cca 2500 m so nastale številne 

nove zajede, stare pa so se povečale. 

Škode na Mislinji in Brložnici so nastale predvsem v območjih, kjer je struga pomanjkljivo urejena in kjer niso 

bili izvedeni preventivni ukrepi v zaledjih. 

Visoke vode Homšnice so poplavile predvsem kmetijska zemljišča, ogroženih je bilo tudi nekaj stanovanjskih in 

gospodarskih objektov ter lokalnih cest. 

Pripravil: Rok Ferme. univ.dipl.inž.gozd. 
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vodno območje: DRAVA 

poplava na območju oz. povodju: PRITOKI DRAVE od mejnega prehoda Vič pri Dravogradu do 

HE Mariborski otok 

datum oz. obdobje poplav: 4. DO 7. OKTOBER IN 4. DO 5. NOVEMBER 1998 

vzrok poplav: EKSTREMNE PADAVINE, NEZADOVOLJIVA UREJENOST NEKATERIH 

ODSEKOV STRUG IN ZALEDIJ, NEDOMISELNI IN NEDOVOLJENI 

POSEGI V PROSTOR 

Obilne padavine so od 4. do 5. novembra 1998 zajele tudi povodje Drave od mejnega prehoda 
* 

Vič pri Dravogradu do HE Mariborski otok. Visoke vode so povzročile škode na pritokih 

Drave predvsem v območjih, kjer so struge pomanjkljivo urejene, kjer niso bili izvedeni 

preventivni ukrepi v zaledjih in kjer niso bile izvedene ustrezne sanacije po visokih vodah v 

preteklih letih. 

Škode, predvsem lokalnega značaja, smo zabeležili na hudourniškem območju Trbonjske reke (zajede, 

zasipavanje struge), Vuhreščice (erozija dna in brežin struge), Velke (zajede), Lobnice (zasipavanje izlivnega 

odseka), Radoljne (zajede, lokalni usadi) ter RuSkih hudournikov (zasipavanje struge). Vsa omenjena 

hudourniška območja se nahajajo na južnem pobočju Pohorja. 

Pripravil: Rok Ferme. univ.dipl.inž.gozd. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE (464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7.10. in 4. do 6.11.1998 

vzrok poplav: 

Vodno območje Celje obsega celotno povodje Savinje s pritoki, veliko 1777 km2 ter povodja Solle 
do Zelenjaka z desnimi pritoki, površine 464 km2, skupaj 2241 km2. 

VZROKI POPLAVNE OGROŽENOSTI SO RAZLIČNI: 

1. hudourniški značaj Savinje 

2. gosta poselitev dolinskega dna Savinje in pritokov, delno tudi doline Sotle 

3. hitrejši odtok površinskih voda zaradi širitve pozidave in infrastrukture 

4. poseljevanje poplavnih območij 

5. manj ugodne klimatske razmere v zadnjem obdobju 

6. odlaganje raznih materialov in odpadkov v poplavnih (retencijskih) območjih 

7. uradna ukinitev vodnogospodarske dejavnosti od konca 80-tih let do nedavnega 

8. zdesetkanje rednih sredstev za vodnogospodarsko dejavnost v zadnjem desetletju 

9. zastoj v meddržavnem sodelovanju pri vzdrževanju vodnega režima ter pri dokončanju 
začetih investicij na Sotli 

Upam, da bo to poročilo, ki sicer ni popolno (je le ilustracija,) doseglo odločujoče pri 
razporejanju sredstev državnega proračuna ter da bodo imeli toliko časa, da bodo lahko 
prečitali tudi na naslednjih straneh podana kratka pojasnila k predhodnim na\>edbam. Poročila 
in predlogi podobne vsebine, ki smo jih posredovali osredovali v preteklih letih tega desetletja, 
žal niso imela omembe vrednega učinka. 

Poročilu je priložen tudi seznam potrebnih ukrepov za povečanje poplavne varnosti, 
konkretiziran v dodatni prilogi, to je v programu sanacije stanja po poplavahi ter ukrepov za 
povečanje poplavne varnosti (kot osnova za pripravo 2. interventnega zakona), ki je bi! 
posredovan 11. novembra ter dopolnjen 10. decembra 1998. 

Pripravil: . 
VODJA IZPOSTAVE CELJE mag. Matija Marinček, univ.dipl.gr.ing. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE ( 464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7. 10. in 4. Do 6. 11.1998 

vzrok poplav: 

1. Hudourniški značaj Savinje in pomen umetnega zadrževalnika na Sotli 

Povodje Savinje obsega 1177 km2. Savinja se na svoji 100 km dolgi poti spusti za 750 m in 
se pri Zidanem mostu izlije v Savo. Povirje Savinje ter povirja njenih pritokov odvajajo vode iz 
apnenčastih Kamniško-Savinjskih Alp ter iz Karavank, jugozahodnih obronkov Pohorja ter 
Posavskih gub. Ob deževjih vode zelo hitro odtekajo po hudourniških pritokih v Savinjo. Padec 
Savinje je velik. Ob neurjih posamezni pritoki narastejo več stokrat. Tudi razlike med pretoki 
Savinje v sušnih obdobjih ter ob neurjih so lahko več kot 300 kratne. Po drugi strani pa v 
sušnih obdobjih vode primanjkuje. 

Tako se npr. kar 1/5 do Savinjinih voda takrat porabi za namakanje kmetijskih površin v 
Spodnji Savinjski dolini. Poleti 1993, ko je bila tudi struga Savinje skoraj suha, je bila vlada 
prisiljena izdati uredbo o prepovedi rabe vode za namakanje. 

Ob neurjuh narasla Savinja in pritoki poplavljajo in erodirajo svoje bregove nasipe in pobočja 
dolin ter premeščajo velike količine grušča in proda, ruvajo in odplavljajo vegetacijo. S 
plavinami praktično zasujejo lastne struge in pribrežna zemljišča, plavje pa zastaja na mostovih 
in jezovih (dokler se ti ne porušijo), kar še povečuje obseg poplav. 

O veliki energiji vode ob takih dogodkih pričajo npr. ~ m3 veliki kamni na polju ob Dreti 
neposredno nad Nazarji tudi nekaj deset metrov stran od struge Drete. 

Doline pritokov Savinje in Sotle pestijo ujme predvsem v poletnem času. Nekaj ujm v 
zadnjem času: Kozarica in Voglajna leta 1987; Lahomnica leta 1989; Bolska, Motnišnica, 
Konjščica v letih 1990, 1992, 1993, 1998; Velunja, Toplica, Strmina, Florjanski potok v letih 
1990, 1995, 1998; Dreta v letih 1990, 1998 itd. 

Savinja pa poplavlja predvsem v jesenskem času in povzroča veliko škodo, saj je ravno 
dolinsko dno gosto poseljeno in prepredeno z infrastrukturnim i objekti. V zadnjem času so bile 
velike poplave v letih 1980, 1990 in 1998. Predvsem sta ogroženi mesti Celje in Laško v 
spodnjem delu povodja Savinje. Ogrožene so tudi novejši predeli gorvodnih naselij ob Savinji 
in pritokih. Pritok Hudinja ogroža Vojnik, Voglajna s pritoki pa Šentjur. 

V preteklih desetletjih zgrajeni 3 umetni zadrževalniki v povodju Savinje (Žovneško, 
Šmartinsko in Slivniško jezero) so obvarovali pred poplavami nekatera manjša pozidana 
območja in verjetno tudi del novozgrajene avtoceste. 

Visoke vode Savinje bistveno povečajo pretoke visokih vod Save pod zidanim mostom. Ob 
zadnjih ujmah npr. v letih 1980, 1990 in 1998 so visoke vode Savinje prispevale blizu polovice 
vodnih količin k visokim vodam Save pod Zidanim mostom. Torej vodni režim ni pomemben 
le v njenem povodju ampak bistveno vpliva tudi na visokovodni režim spodnje Save.  
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Naše območje obsega tudi 3/4T povodja Sotle s pritoki, to je 464 km2. Preostala četrtina 
povodja je na vodnem območju Novo mesto ter v R Hrvaški. 

Posledice vodnih ujm v povodju Sotle z Mestinjščico in drugimi pritoki so manj katastrofalne 
predvsem iz sledečih razlogov: 

* ker so zaradi čestih poplav naravne struge Sotle in pritokov poseljena pretežno le obrobja 
dolin, 

♦ ker v umetnem zadrževalniku Sotelsko jezero zadržimo praktično vse visoke vode Sotle, 
tako poplavljajo le vode Mestinjščice. 

Žal več namenski zadrževalnik Sotelsko jezero ni dograjen. Pogoj za stalno ojezeritev, ki bi 
omogočila tudi druge koristi in rabe zadrževalnika je bilo namreč izboljšanje kakovosti voda 
Sotle. Izgradnja komunalne čistilne naprave Rogaška Slatina, na kateri bi se prečistile odplake 
Rogaške Slatine, Rogatca (in Huma na Sutli v R Hrvaški) ter nekaterih manjših zaselkov, se je 
sicer pred štirimi leti začela na osnovi pravnomočnega lokacijskega dovoljenja in soglasja R 
hrvaške. Zgrajena je bila 1. podfaza 1. faze čistilne naprave, po enem letu pa je gradnja zastala 
zaradi zapletov pri izdaji gradbenih dovoljenj za naslednje faze. 

Ker zadrževalnik deluje kot suhi zadrževalnik že dve desetletji bi bila nujna temeljita obnova 
in posodobitev regulacijskih objektov na obeh pregradah zadrževalnika, zlasti še, ker v 
preteklih letih ni bilo dovolj sredstev za njihovo redno vzdrževanje. 

Tako Sotelsko jezero kot tudi čistilna naprava Rogaška Slatina sta se gradili kot skupna 
naložba. Verjetno so tudi slabi meddržavni odnosi eden vzrokov za tako mačehovski odnos do 
te vodnogospodarske infrastrukture. 

Pripravil: 
VODJA IZPOSTAVE CELJE mag. Matija Marinček, univ.dipl.gr.ing. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE (464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7.10. in 4. do 6. 11.1998 

vzrok poplav: 

2. Gosta poselitev dolinskega dna Savinje in pritokov (delno tudi doline Sotle) 

Način poselitve doline Savinje ni podoben v nobeni dolini večjih slovenskih rek, tudi v dolini 
Soče ne ali v zgornjem toku Save, ki sta prav tako hudourniški reki. Dolini Soče in in zgornje 
Save imata močno izražene glacialne prodne terase, kjer se je predvsem razvila poselitev. V 
dolini Savinje se pojavljajo te terase v dosti manjšem obsegu, so tudi dosti plitvejše, poselitev 
seje razvijala tudi v dnu doline. 

Oblikovanost dna doline Savinje ter pohlevno nizke vode, kadar ni občutnejših padavin, sta 
verjetno osnovna vzroka temu poselitvenemu vzorcu. 

' Poleg naravnih vzrokov pa so takšni poselitvi botrovali tudi posegi človeka v vodni režim, 
kar je povzročilo pretiran občutek varnosti pred poplavami. Eden vzrokov pa je tudi 
gospodarska agresivnost v konjunkturnih obdobjih. 

Večji posegi so bili v povodju Savinje izvedeni že od prve industrijske revolucije dalje. Ob 
gradnji južne železnice so občutno posegli v strugo Savinje od Celja do izliva v Savo pri 
Zidanem mostu. 

Naravna katastrofa, verjetno pa tudi poseg v vodni režim, sla tako ob koncu osemdesetih let 
devetnajstega stoletja sprožila ogromen plaz nekaj kilometrov nad Zidanim mostom, ki je 
zajezil celotno dolino Savinje. 

V zadnjem četrtletju 19. stoletja je bila izvedena velika regulacija Savinje od Celja pa vse do 
Mozirja v dolžini 30 km, s čimer je bil omogočen razvoj hmeljarstva. Z ureditvijo tudi 17 km 
dolgih umetnih strug-mlinščic je bila omogočena raba vodne energije za porajajočo se 
industrijo (npr. Podvinsko-žalska struga). Posledica poplav Celja poleti leta 1954, ki jo je sicer 
povzročila Hudinja, je bilo t.i. urejanje "celjskega vodnega vozlišča", kije več kot tri desetletja 
branilo Celje pred poplavami, so pa postajale poplave v Laškem vse pogostejše. 

Občutnejše poseljevanje poplavnih območij se je začelo v drugi polovici sedemdesetih let 
tega stoletja, ko se je začel zmanjševati vpliv vodnogospodarske stroke nad vodnimi in 
obvodnimi zemljišči v javni rabi. Ta so se prenašala na sklade občin in kmetijski sklad. Le ti pa 
so vedno bolj prodajali in namenjali zemljišča za individualno bivalno gradnjo, pa tudi za 
industrijo v Času konjunkture. 

Ta proces poteka na razne načine tudi danes, kljub siceršnemu moratoriju nad prometom z 
vodnimi zemljišči. Moratorij, sploh če traja dalj časa ni ustrezna rešitev. Dobro gospodarjenje z 
vodnimi zemljišči ter ustrezno rabo obvodnih zemljišč omogočajo le ustrezna zakonodaja ter 
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ustrezno urejene javne službe. 

Podobni trendi se kažejo tudi v dolinah večjih pritokov, še najmanj je to opazno v dolini 
Drete, kjer bi bilo še možno rabo prostora ustrezno regulirati, kar bi ugodno vplivalo tudi na 
dolvodna območja povodja Savinje. 

V zadnjem obdobju seje močno povečal tudi trend spreminjanja namembnosti objektov, npr. 
mlini in žage, torej vodnemu režimu prilagojeni objekti se spreminjajo v bivalne objekte ter 
druge proizvodne obrate, okrog njih pa nastajajo nove soseske. Ob poplavah so škode seveda 
dosti večje. ' 

V povodju Sotle ter pritokov je zgoraj navedeno manj izraženo. Ponoven gospodarski razvoj 
Posotelja in Kozjanskega se je namreč začel šele po več kot enem stoletju, natančneje po 
zadnjem potresu. Posegov v vodni režim je tako manj. V zadnjem obdobju pa so se povečali 
trendi poseljevanja tudi bliže dolinskemu dnu. 

Vodnogospodarska stroka se je sicer zavedala ludi neugodnih posledic takšnega razvoja in 
posegov v vodni režim. Še preden je bila zaključena regulacija Savinje skozi Spodnjo Savinjsko 
dolino ob koncu prejšnjega stoletja so bile opravljene študije ogroženosti dolvodnih območij 
pred poplavami ter načrtovani kompenzacijski ukrepi. 

Poleg globalnih Vodnogospodarski osnov Slovenije, so bile v šestdesetih letih v Sloveniji 
izdelane edino še Vodnogospodarske osnove Savinje (leta 1960) ter Vodnogospodarske osnove 
dela povodja Sotle (leta 1966), ki naj bi bile podlaga za ustreznejše vzdrževanje vodnega 
režima ter rabo vodnih virov. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE ( 464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7.10. in 4. do 6. 11.1998 

vzrok poplav: 

3. Večja koncentracija odtoka površinskih voda zaradi širitve pozidave in 
infrastrukture 

Znano je, daje količina odtečenih padavin s streh ali asfaltnih površin tudi do 10 krat večja 
kot npr. s travnikov. Z drugimi besedami: travniki zadržijo tudi 9/10 padlih padavin, 
zadrževalna sposobnost gozdov in drugih poraslih površin pa je še večja. 

S spreminjanjem rabe prostora so se spreminjale tudi odtočne karakteristike površja. V 
zadnjih sto letih, posebno še v zadnjih petdeset letih, so se naselja in tudi razpršena pozidava 
močno povečala. Vzporedno s tem se je razraščala infrastruktura. Posebno je tu pomembno 
cestno omrežje. 

Tudi v gozdovih so bile zgrajene mnogotere gozdne ceste, ki se ob padavinah spremenijo v 
odvodnike površinskih voda v dolino. 

Neposredno tako odteče po površini do površinskih vodotokov več padavin kot včasih. Tudi 
njihov odtok do površinskih vodotokov je hitrejši. Hitrejši odtok je glede na običajni razvoj 
jesenskih padavin ter oblikovanost in usmerjenost povodja Savinje v večini primerov manj 
ugoden. Konice visokih vod Savinje se zato bolj povečujejo vzdolž njenega toka. 

Tudi v povodju Sotle večja koncentracija ter hitrejši odtok podavin do vodotokov glede na 
razvoj padavin praviloma povečujeta konice visokovodnih valov. 

Primerjava nekaterih grobih verjetnostnih analiz odlokov Savinje ob koncu prejšnjega 
stoletja z analizami niza podatkov druge polovice tega stoletja kažejo, da so se ob enaki 
verjetnosti oziroma pogostnosti nastopa odtočne količine Savinje povečale za ca 15 do 20%. 
Menim, da bi bilo dobro ugotoviti velikost, vrsto sprememb površin, njihovih odtočnih 
značilnosti v zadnjih 50 letih. 

Pripravil: 
VODJA IZPOSTAVE CELJE mag. Matija Marinček, univ.dipl.gr.ing. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE (464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7? 10. in 4. do 6.11.1998 

vzrok poplav: 

4. Poseljevanje poplavnih območij 

Naravne struge vodotokov v naših klimatskih pogojih so sposobne prevajati vode s povratno 
dobo 5 do 10 let. Manj pogoste večje visoke vode sicer erodirajo brežine in razširijo strugo, 
vendar se te v vmesnem obdobju ponovno zarastejo in zamuljijo. Tako je naravni pojav tudi 
prelivanje teh voda na obrežja- poplavna območja ob redkejših vodnih ujmah. 

Poseljevanje poplavnih območij, ki so sicer kljub občasnim poplavam primerna za kmetijsko 
obdelavo ali druge namene (npr. rekreacijo), ima predvsem dva sledeča negativna učinka: 

* škode, ki nastanejo na bivalnih in gospodarski objektih zaradi poplav so neprimerno večje, 
kot kmetijskih površinah 

* neprimerna poselitev praviloma povzroči neprimerne varovalne ukrepe, s katerimi se 
zmanjšujejo poplavna območja, na katerih se vsaj delno zadržijo odtoki visokih voda ob ujmah. 
Tako se konice visokih voda povečujejo, s tem pa se povečuje poplavna ogroženost dolvodnih 
območij. 

Pozidane površine v povodju Savinje obsegajo že 15 % vseh poplavnih območij. Poplave 
ogrožajo 35 do 95 % površin mest in večjih naselij v povodju Savinje. V povodju Soile stanje 
ni tako kritično, se pa tudi slabša. Ogroženi so nekateri predeli 

Rogatca, Rogaške Slatine, Podčetrtka, Kozjega in nekaterih manjših naselij. Ogroženi so 
nekateri mejni prehodi, npr. Imeno, Bistrica ob Sotli. 

Pripravil: 
VODJA IZPOSTAVE CELJE mag. Matija Marinček, univ.dipl.gr.ing. 

4. maj 1999 65 poročevalec, št. 28 



POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE (464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7.10. in 4. do 6. 11.1998 

vzrok poplav: 

5. Manj ugodne klimatske razmere v zadnjem obdobju 

Že v začetku osemdesetih let tega stoletja so astronomi in meteorologi zaradi povečane 
sončne aktivnosti napovedovali burnejša dogajanja v zemeljski atmosferi. 

Alije povečevanje ozonske luknje in trend povečevanja povprečne temperature na zemlji 
posledica delovanja sonca ali sprememb širše v vesolju, ali pa je to znak prevelikega vpliva 
človekove dejavnosti v naravna dogajanja, poskušajo znanstveniki dognati v pospešenih 
znanstvenimi raziskovanjih. 

Te spremembe v zemeljskem ozračju povečujejo hitrost in intenziteto kroženja vode med 
ozračjem in zemeljskim površjem. To povzroča ekstremnejše padavinske situacije tako po 
obsegu, intenziteti, kot tudi po trajanju. Posledica so pogostejše visoke vode ter pogostejše 
poplave. 

Pripravil: 
VODJA IZPOSTAVE CELJE mag. Matija Marinček, univ.dipl.gr.ing. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE (464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7.10. in 4. do 6.11.1998 

vzrok poplav: 

6. Odlaganje raznih materialov in odpadkov v poplavnih (retencijskih) območjih 

V zadnjih letih se ponovno povečuje število in obseg divjih odlagališč raznih materialov in 
odpadkov. Pretežni del divjih odlagališč je ob rečnih bregovih ter v opuščenih gramoznicah, 
kot da odlagalci pričakujejo, da bo voda vse to odnesla izpred oči in tako zakrila njihovo 
sramotno ravnanje. 

Plavajoče odpadke voda res odnaša ter z njimi maši mostne odprtine ter druge ovire v rečnih 
strugah. Raztaplja in odplavija tudi odložene škodljive in nevarne snovi. Težki predmeti, kot so 
npr. odpadki bele tehnike in avtomobilske industrije pa ostanejo in kazijo podobo. 

V zadnjem desetletju je tudi večji nered v gozdovih. Vse več je odpadkov, ki ostanejo po 
spravilu lesa iz gozdov. Kopičijo se ob strugah hudournikov in na pobočjih. Ob ujmah te 
odpadke voda odplavija v hudournike in reke ter maši mostne odprtine. 

Pripravil: 
VODJA IZPOSTAVE CELJE mag. Matija Marinček, univ.dipl.gr.ing. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE ( 464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7.10. in 4. do 6. 11.1998 

vzrok poplav: 

7. Uradna ukinitev vodnogospodarske dejavnosti od konca 80-tih let do nedavnega 

Ob ukinitvi SiS-ov ter s tem tudi interesne skupnosti za vodnogospodarsko dejavnost, za 
nadomestilo ni bilo ustrezno poskrbljeno. Nekaj časa je sicer še delovala Direkcija za vode kot 
ostanek Zveze vodnih skupnosti. Kmalu po ustanovitvi samostojne države Slovenije pa je bila 
tudi ta ukinjena. Vse do leta 1998, koje bil v okviru Ministrstva za okolje in prostor imenovan 
sekretar za vode, v naši državi ni bilo nobene formalne organizacijske oblike za vode, tako ne v 
okviru neposrednih služb ministrstva, kakor tudi ne v okviru ustanovljene Uprave za varstvo 
narave, pokriva tudi to področje Ministrstva za okolje in prostor. 

Vodnogospodarske organizacije, ki so v prejšnjem sistemu predstavljale izvajalski del 
interesnih skupnosti, torej so opravljale dejavnost javnega sektorja, so postale "dežurni krivci" 
za neustrezno rabo prostora in slabšanje kakovosti voda. Če bi pazljiveje prečitali določila 
obstoječega Zakona o vodah ali njegovih predhodnikov, bi ugotovili, da so bila v njih 
vsebovana določila varovanja naravne dobrine-vode ter vodnega prostora dosti prej kot v drugi 
zakonodaji. Pravičneje bi bilo iskati krivce med urbanisti in drugimi prostorskimi načrtovalci, 
ki v svoji lojalnosti do trenutnih zahtev in kampanj lokalnih in tudi republiških oblasti niso 
hoteli upoštevati strokovnih opozoril vodnega gospodarstva in so mnogokrat zatajili tudi lastno 
stroko. 

Leta 1992 (oziroma leta 1993) seje skoraj zgodilo, da bi zaprli hidrotehnični odsek na 
gradbeni fakulteti v Ljubljani. Že tako maloštevilni novi hidrotehnični strokovnjaki, ki so 
osnovne strokovne strukture v vodnem gospodarstvu so odhajali na druga področja. V zadnjem 
času se stanje nekoliko popravlja, čeprav je prihodnost dejavnosti še vedno negotova. 

Zagotovo formalni pogoji niso vzrok temu, da je hidrotehnični odsek ostal pri življenju. 

Še do danes nismo dobili novega zakona o vodah, čeprav je bila potreba po dopolnitvi 
obstoječega zakona iz leta 1981 izražena že ob koncu osemdesetih let. 

Ker ni drugega, zakon iz leta 1981, čeprav je amputiran, vsaj v strokovnem delu še 
vedno velja. Kljub njegovi formalni veljavnosti, v Zakonu o varstvu okolja ni niti omenjen (tudi 
v prehodnih in končnih določbah ne), prav tako ga ni moč zasledili v Registru zakonodaje 
varstva okolja Republike Slovenije. 
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Ukinitev služb in dejavnosti, ki skrbijo za vode, vodni in obvodni prostor oziroma za njihovo 
ustrezno rabo, ni mogoče zaslediti v katerikoli evropski državi, tudi v državah t.i. tranzicije ne. 

Torej je to naša posebnost, ki pa je težko razumljiva. Voda je namreč ena osnovnih sestavin, 
ki omogočajo življenje na zemlji tako človeku kot drugim osebkom žive narave ter močno 
vpliva tudi na neživo naravo. 

Pripravil: 
VODJA IZPOSTAVE CELJE mag. Matija Marinček, univ.dipl.gr.ing. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE (464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7. 10. in 4. do 6. 11.1998 

vzrok poplav: 

8. Zdesetkanje rednih sredstev za vodnogospodarsko dejavnost v zadnjem desetletju 

Interesna skupnost za vodno gospodarstvo je imela kakovostna finančna sredstava in oblike 
zbiranja (tri vrste vodnih prispevkov). Zanjo seje namenjalo okoli 0.5 % družbenega proizvoda. 

Ob ukinitvi skupnosti nove nadomestne strukture javnega sektorja formalno niso bile 
izoblikovane. Finančna sredstva skupnosti so se prelila drugam. Del sredstev (ca 1/3) seje prabil 
kot ustanovni kapital Ekološkega sklada. V novem integralnem proračunu je bila 
vodnogospodarska dejavnost le še pičlo zastopana. Za vzdrževanje vodnega režima so bila od leta 
1992 dalje v okviru Uprave za varstvo narave namenjena le še pičla sredstva, to je v višini le še 
1/10 sredstev, ki jih je zagotavljala interesna skupnost. Mislim, da tako drastičnega upada ni 
zaslediti v nobeni drugi javni dejavnosti. 

Pripravil: 
VODJA IZPOSTAVE CELJE mag. Matija Marinček, univ.dipl.gr.ing. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE ( 464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7.10. in 4. do 6. 11.1998 

vzrok poplav: 

9. Zastoj v meddržavnem sodelovanju pri vzdrževanju vodnega režima ter pri 
dokončanju začetih investicij na Sotli 

Umetni zadrževalnik Sotelsko jezero na Sotli nad Podčetrtkom ter komunalna čistilna naprava 
Rogaška Slatina sta skupni naložbi Slovenije in Hrvaške, ki pa sta nedograjeni. Za izgradnjo je 
bil zadolžen Iniciativni odbor, sestavljen iz slovenskih in hrvaških predstavnikov. Določeno je 
bilo, da izgradnjo zadrževalnika finansira vsaka stran doizgradnjo komunalne ČN pa 
slovenska 3/4 in hrvaška 1/4. 

Ob koncu osemdesetih let je bil iniciativni odbor ukinjen. Ne glede na to, so se neformalne 
oblike strokovnega sodelovanja ohranile. 3. novembra 1992 so se v Zagrebu sestali 
predstavniki vodnogospodarstva R Slovenije in R Hrvaške ter obravnavali tekočo 
problematiko. Dvakrat se je sestala mešana strokovna skupina R Hrvaške in R Slovenije in 
sicer 4. junija 1993 v Novem mestu ter 7. julija 1994 v Humu na Sutli. Vseskozi je bila 
izkazana potreba po dograditvi čistilne naprave ter usposobitvi Sotelskega jezera za stalno 
ojezeritev. Na osnovi teh aktivnosti je pristojni organ Republike Hrvaške tudi izdal soglasje k 
lokaciji čistilne naprave Rogaška Slatina v mejnem pasu ter je bilo dano soglasje k izgradnji 
l.podfaze l.faze izgradnje čistilne naprave. Soglasno je bil podan tudi predlog, da se ohrani 
ključ sofinansiranja ter da se investicije dokončajo ter da se participira v teh razmerjih tudi pri 
vzdrževanju objektov. Formalna obravnava ter potrditev predlogov in sprejem obveznosti pa 
je možna šele 5. decembra 1997 je bil sprejet Zakon o ratifikaciji pogodbe med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij, ki 
daje tudi formalno podlago za o meddržavno sodelovanje na tem področju ter s tem tudi 
podlago za zagotavljanje sredstev. 

Skrajni čas je za sprejem dogovora o nadaljnjih aktivnostih in vzdrževanju objektov. 
Regulacijski objekti na obeh pregradah so namreč potrebni temeljite prenove in 
modernizacije, saj je zaradi njihovega stanja že ogroženo delovanje zadrževalnika ob 
visokih vodah. 

Pripravil: 
VODJA IZPOSTAVE CELJE mag. Matija Marinček, univ.dipl.gr.ing. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: CELJE 

poplava na območju oz. povodju: na celotnem povodju SAVINJE (1777 km2) 
ter delu povodja SOTLE ( 464 km2) 

datum oziroma obdobje poplav: 4. do 7.10. in 4. do 6. 11.1998 

vzrok poplav: 

Poleg navedbe vzrokov poplav v oktobru in novembru 1998 v povodju Savinje in delu Sotle na 
kratko navajam tudi načrtovane potrebne ukrepe za povečanje poplavne varnosti. 

POTREBNI UKREPI ZA POVEČANJE POPLAVNE VARNOSTI SO KOMPLEKSNI 

1) USTREZNEJŠA ČASOVNA PRERAZPOREDITEV ODTOKA VISOKIH VODA z 
efektnejšim zadrževanjem voda v ravninskih retencijah-poplavnih območjih in zadrževalnikih 
ter zadrževalnikih v povirjih vodotokov 

2) STABILIZACIJA POVIRIJ z zaplavno stabilizacijskimi objekti in biotehnično 
stabilizacijo pobočij 

3) LOKALNO VAROVANJE OGROŽENIH OBSTOJEČIH POSELITEV z lokalnimi 
nasipi in drugimi ukrepi (npr. dvig lokalnih in poljskih cest) 

4) Z USTREZNEJŠIM RAVNANJEM NA POPLAVNIH OBMOČJIH (npr. odlaganja 
odpadkov in nevarnih snovi ni dopustno) 

5) USTREZNEJŠA RABA PROSTORA V BODOČE (ustreznejše lociranje poselitve, 
pazljivejša izvedba infrastrukture, ustreznejše deponiranje gozdnih odpadkov glede na 
zakonitosti vodnega režima) 

6) VEČ SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE VODNEGA REŽIMA 

V kolikor se bo uresničevala 6. točka predlaganih ukrepov ter vsaj delno tudi nadomestil 
izpad sredstev v preteklih letih, bo možno pristopiti k izvedbi zgoraj navedenih ukrepov, ki so 
za naše območje konkretizirani v predlogu programa za drugi interventni zakon, ki smo ga 
posredovali 10. decembra 1998 in ga ponovno prilagamo temu poročilu. 

Poleg predlaganih ukrepov je pomembno tudi ra\'nanje pred in ob nastopu ujm. Z vpeljavo 
modernih sredstev za prognoziranje in obveščanje ter pravilnim ravnanjem ob njihovem 
nastopu, je možno posledice poplav omiliti in zmanjšati škodo. 

Pripravil: 
VODJA IZPOSTAVE CELJE mag. Matija Marinček, univ.dipl.gr.ing. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: DOLENJSKA 
poplava na območju oz.povodju : HS SAVA 
datum oz. obdobje poplav : med 5.-8., 18.-21. oktobra in med 4.- 6. novembra 98 
vzrok poplav: 

Poleg obilnega in dolgotrajnega deževja meseca oktobra in novembru so k obsegu poplav 
prispevali še naslednji vzroki: 
• z deli v sklopu rednega letnega vzdrževanja se na pritokih Save ne zagotavlja prevodnost korit 

na celotnem območju in stabilnosti strug (erozija in premeščanje nanosa vzdolž struge) 
• sproščanje zemeljskega materila z nestabilnih pobočij povzroča zmanjševanje pretočnega 

profila pritokov Save 
• zmanjševanje poplavnega prostora (posegi v poplavna področja brez vodnogospodarskih 

soglasij) 
• nevzdrževanja goznih prispevnih površin, kjer voda prinaša podrta drevesa in veje (ob 

prepustih, kjer se drevesa in veje zagozdijo, se gorvodno povzroči zajezba, ali preboj ob 
oporniku, ali porušitev objekta) 

• premajhne odprtine prepustov in mostov 
• utesnjevanje savske struge in strug pritokov v naseljih, kjer naselje ni varovano s pasivnim 

obrambnim sistemom 
• koencidenca nastopa visokovodnih valov pritokov Save. 

Na vodotokih, kjer so zgrajeni pasivni obrambni sistemi (visokovodni nasipi), je bilo zaledje 
varovano pred preplavljanjem visokih voda. Poplave pa so povzročile škodo v naseljih, kjer se 
visokovodni obrambni sistemi niso zaključili. Ob Savi so to sledeča naselja : 
• Sevnica v območju Tanina; 

Zgrajen je desnobrežni visokovodni nasip ob Savi v Boštanju in ob izlivu reke Mirne. 
• Krško; 

Zgrajen je levobrežni visokovodni nasip dolvodno od cestnega mostu do izpod NE Krško. 
• Brežice do meje z Republiko Hrvaško ; 

Delno je zgrajen sistem visokovodnih nasipov Brežice - Sotla. 

Z dokončno rešitvijo energetske rabe Save (lokacije hidroelektrarn) in s tem zgradnjo 
visokovodnih oziroma energetskih obrambnih nasipov bodo naselja vzdolž Save varovana pred 
preplavljanjem visokih voda. 

Pripravil : mag. Robert Kepa, univ.dipl.inž.gr. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje : DOLENJSKA 
poplava na območju oz.povodju : HS SOTLA 
datum oz. obdobje poplav : med 5.-8., 18.-21. oktobra in med 4.- 6. novembra 98 
vzrok poplav : 

Poleg obilnega in dolgotrajnega deževja meseca oktobra in novembru so k obsegu poplav 
prispevali še naslednji vzroki: 
• z deli v sklopu rednega letnega vzdrževanja se na Sotli ne zagotavlja prevodnost korita na 

celotnem območju in stabilnosti strug (erozija in premeščanje nanosa vzdolž struge) 
• zmanjševanje poplavnega prostora (posegi v poplavna področja brez vodnogospodarskih 

soglasij) 
• premajhne odprtine prepustov in mostov 
• nedorečen potek meje med R Slovenijo in R Hrvaško 
• koencidenca nastopa visokovodnih valov pritokov Save. 

Na vodotokih, kjer so zgrajeni pasivni obrambni sistemi (visokovodni nasipi), je bilo zaledje 
varovano pred preplavljanjem visokih voda. Poplave pa so povzročile škodo v naseljih, kjer se 
visokovodni obrambni sistemi niso zaključili. 
Z zaključkom sistema nasipov Brežice - Sotla, dokončne rešitve energetske rabe Save (HE 
Mokrice, HE Brežice) in določitve poteka meddržavne meje bo zaledje Save in Sotle varovano 
pred poplavami visokih voda. 

Pripravil : mag. Robert Kepa, univ.dipl.inž.gr. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: DOLENJSKA 
poplava na območju oz.povodju : HS KOLPA 
datum oz. obdobje poplav : med 13.-14. Septembra, 5.-8., 18.-21. oktobra in 4.- 6. novembra 98 
vzrok poplav: 

Poleg obilnega in dolgotrajnega deževja meseca septembra, oktobra in novembra so k obsegu 
poplav prispevali še naslednji vzroki: 
• zmanjševanje poplavnega prostora (posegi v poplavna področja brez vodnogospodarskih 

soglasij- prečni preseki poplavnega območja z cestami in potmi) 
• nepravilno gospodarjenje na goznih prispevnih površinah, predvsem pri spravilu lesa in 

vzdrževanju gozdnih cest in vlak, kjer voda prinaša podrta drevesa in veje (ob prepustih, kjer se 
drevesa in veje zagozdijo, se gorvodno povzroči zajezba, ali preboj ob oporniku, ali porušitev 

' objekta). 

Struga Kolpe prevaja letne visoke vode, višje pa se razlivajo po priobrežnih površinah. Zaradi 
visoke vode Kolpe so poplavljena priobrežna kmetijska zemljišča in komunikacije, naselja niso 
ogrožena. 

Pripravil : mag. Robert Kepa, univ.dipl.inž.gr. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: DOLENJSKA 
poplava na območju oz.povodju : HS KRKA 
datum oz. obdobje poplav : med 13.-14. septembra, 5.-8., 18.-21. oktobra in 4.- 6. novembra 98 
vzrok poplav : 

Poleg obilnega in dolgotrajnega deževja meseca septembra, oktobra in novembra so k obsegu 
poplav prispevali še naslednji vzroki: 
• z deli v sklopu rednega letnega vzdrževanja se na pritokih Krke ne zagotavlja vsakoletni 

potrebni obseg del za prevodnost in stabilnost strug (erozija in premeščanje nanosa vzdolž 
struge) 

• zmanjševanje poplavnega prostora (posegi v poplavna področja brez vodnogospodarskih 
soglasij - širjenje urbanega prostora na poplavni prostor, prečni preseki območja z.cestami in 
potmi) 

• nepravilno gospodarjenje na goznih prispevnih površinah, predvsem pri spravilu lesa in 
vzdrževanju gozdnih cest in vlak, kjer voda prinaša podrta drevesa in veje (ob prepustih, kjer se 
drevesa in veje zagozdijo, se gorvodno povzroči zajezba, ali preboj ob oporniku, ali porušitev 
objekta) 

• premajhne odprtine prepustov in mostov. 

Na Krki ni zgrajenih visokovodnih obrambnih sistemov. Struga Krke prevaja letne visoke vode, 
višje pa se razlivajo po priobrežnih površinah. Zaradi visoke vode Krke se poplave letno pojavijo v 
naseljih Dobrava, Čadraže in Kostanjevica. 

Pripravil : mag. Robert Kepa, univ.dipl.inž.gr. 

4- maj 1999 
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NA VODNEM OBMOČJU LJUBLJANICA - SAVA 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: Izpostave Ljubljana 

poplava na območju oz. povodju: hidrosistema Sava - nižinski vodotoki 

datum oz. obdobje poplav: oktober in november 1998 

vzrok poplav: Poplave so se na hidrosistemu Sava pojavljale predvsem na območju 
občin Zagoije in Litija ter v manjši meri na območju občin Hrastnik in Trbovlje. 
Poplavljali in povzročali škodo sq predvsem pritoki Save Medija, Kotredeščica, 
Boben, Trbovelj ščica ter Reka oziroma Jablaniški potok. Najbolj prizadeta so 
območja ob Mediji in Jablaniškem potoku v občinah Zagoije in Litija. 
Na območju hidrosistema Sava so se poškodbe oziroma poplave pojavljale na še 
neurejenih odsekih vodotokov oziroma na s strani občanov neprimerno urejenih 
vodotokih. Predvsem vodotok Medija je močno utesnjen vodotok, ki je bil v 
preteklosti s strani posameznikov stihijsko ter neprimerno urejevan ter na njem 
izvedene mnoge neprimerne premostitve, ki so ob teh izrednih razmerah zavirale 
pretok in povzročale poplavljanje in poškodbe na vodotokih. 

Pripravila: Vesna SUŠEC-ŠUKER, univ.dipl.inž.gr., Hidrotehnik, Ljubljana 

poročevalec, št. 28 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: Izpostave Ljubljana 

poplava na območju oz. povodju: hidrosistema Kamniška Bistrica - nižinski 
vodotoki 

datum oz. obdobje poplav: oktober in november 1998 

vzrok poplav: Poplave so se na hidrosistemu Kamniška Bistrica pojavljale predvsem 
na območju občin Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Lukovica ter Cerklje na 
Gorenjskem. S poplavami prizadeta območja so bila tista ob celotnem toku Kamniške 
Bistrice oziroma njenih pritokov Nevljice, Radomlje, Rače, Rovščice, Pšate oziroma 
Reke ter Hudskega potoka. Od vseh prizadeta je bila v oktoberskih in novemberskih 
poplavah najbolj občina Domžale, saj so poplave zajele večje površine te občine in 
povzročile tudi največjo materialno škodo. 
Izjemne hidrološke razmere in premajhna prevodnost strug na spodnjem delu 
(Kamniška Bistrica), nezadrževanje voda v zaledju, predvsem pa močno utesnjevanje 
in velika urbanizacija območij ob. vodotokih, so pripomogli k poplavam velikih 
razsežnosti. Poškodbe na vodotokih in vodnogospodarskih objektih so velike, 
predvsem veliki posegi so potrebni za odpravo nevarnosti ponovnih poplav, kar je 
možno zagotoviti le z gradnjo zadrževalnikov v zaledju in povečanju prevodnosti 
glavnega odvodnika Kamniške Bistrice na spodnjem neurejenem delu. 

Pripravila: Vesna SUŠEC-ŠUKER, univ.dipl.inž.gr., Hidrotehnik, Ljubljana 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: Izpostave Ljubljana 

poplava na območju oz. povodju: hidrosistema Ljubljanica - nižinski vodotoki 

datum oz. obdobje poplav: oktober in november 1998 

vzrok poplav: Poplave so se na hidrosistemu Ljubljanica pojavljale predvsem na 
območju občin Vrhnika, Škofljica, Polhov Gradec in največ na območju mestne 
občine Ljubljana. Poplavljala je predvsem Ljubljanica ter Gradaščica ter v manjši 
meri njena pritoka Želimeljščica in Iščica. 
Poplavam v Mestni občini Ljubljana je poleg izjemnih hidroloških pogojev botrovala 
predvsem premalo prevodna struga Malega grabna na celotnem odseku oziroma 
nezadrževanje voda Gradaščice v njenem zaledju. 

Pripravila: Vesna SUŠEC-ŠUKER, univ.dipl.inž.gr., Hidrotehnik, Ljubljana 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: Izpostave Ljubljana 

poplava na območju oz. povodju: hidrosistema Krka - nižinski vodotoki 

datum oz. obdobje poplav: oktober in november 1998 

vzrok poplav: Poplave so se na hidrosistemu Krka pojavljale predvsem na območju 
občine Ivančna Gorica, Velike Lašče in Ribnica. Na območju občine Ivančna Gorica 
so poplavljali predvsem vodotoki Višnjica s pritoki Trsteniščica, Stiški potok in 
Drmožnik. Na območju občine Velike Lašče sta poplave in poškodbe na vodotokih 
povzročali predvsem Robarica in Kovparica. Na območju občine Ribnica so poplave 
povzročale predvsem visoke vode Bistrice in njenih pritokov (Ravnodolščica, 
Lipovščica, Grdadolščica, Podstenščica). 
Na celotnem območju hidrosistema Krka so glavni vzrok za poplave in poškodbe na 
vodotokih oziroma vodnogospodarskih objektih, velike količine nanosa, ki se 
sproščajo v zaledju ter odlagajo na nižinskih predelih. Nivelete vodotokov so vse 
višje, poplavljanje okoliških terenov pa vse pogostejše in bolj izrazito. 

Pripravila: Vesna SUŠEC-ŠUKER, univ.dipl.inž.gr., Hidrotehnik, Ljubljana 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: Izpostave Ljubljana 

poplava na območju oz. povodju: hidrosistema Kolpa - nižinski vodotoki 

datum oz. obdobje poplav: september in oktober 1998 

vzrok poplav: Poplave so se na hidrosistemu Kolpa pojavljale predvsem na območju 
občin Osilnica in Loški potok. Poplavljala sta oba večja vodotoka in sicer Kolpa in 
Čabranka tako v mesecu septembru ter ponovno v oktobru. Septemberskim poplavam 
so botrovale predvsem izredne hidrološke okoliščine, saj so nastopile izjemno 
intenzivne padavine v zelo kratkem času na ožjem območju zaledja Čabranke. Strugi 
in vodnogospodarski objekti so utrpeli precej škode, predvsem na hrvaški strani mejne 
reke Čabranke. V strugi je po odtoku visokih voda ostalo veliko naplavljenega 
materiala, ki je popolnoma zaprl mostne odprtine. 

Pripravila: Vesna SUŠEC-ŠUKER, univ.dipl.inž.gr., Hidrotehnik, Ljubljana 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: Ljubljanica - Sava 

poplava na območju oz. povodju: Kamniška Bistrica 

datum oz. obdobje poplav: 4. do 7. oktobra in od 4. do 5. novembra 1998 

vzrok poplav: 

Neuija v mesecu oktobru in novembru 1998 so močno prizadela celotno hudourniško območje 

Ljubljanica - Sava. Najhuje je bilo na povodju Radomlje od Blagovice do Trojan. Zaradi 

velike namočenosti tal so se v zaledju aktivirala številna erozijska žarišča in plazovi, 

naplavine so močno zmanjšale pretočne profile vseh pritokov in glavne struge Radomlje tako, 

da so le ti prestopili bregove. Tako na glavni strugi kot na pritokih Lajščici, Koprivnici, 

Zlatenščici, Jelniščici, Zlatopoljščici ter na hudourniku v Zgornjih Lokah so bile močno 

poškodovane, razrušene brežine na daljših odsekih. 

V jesenskih poplavah je bilo močno prizadeto povodje hudournika Reka pod Krvavcem še 

zlasti pa njena pritoka Brezovški in Lukenjski graben. V omenjenih primerih gre za zelo 

občutljivo območje, ki predstavlja pomemben vir pitne vode za ca 20.000 prebivalcev. Zaledje 

je od leta 1990 prizadelo že več neurij, v novembru 1998 pa je ponovno prišlo do obsežnega 

sproščanja erozijskega materiala iz nesaniranih erozijskih žarišč in njihovega masovnega 

transporta nizvodno po hudourniški strugi. Zaradi velike erodibilne moči so se na brežinah 

hudournika Brezovški graben v celotnem zgornjem teku pojavile nove, dodatne zajede. 

Večino plavin je hudournik odložil nad zgornjo postajo žičnice Krvavec ter povsem zasul in 

pod naplaviščem z zajedanjem ogrozil vodovodno zajetje, poleg tega pa jih je odlagal tudi 

dolvodno na okoliških travnikih. 

Na hudourniku Čma v občini Kamnik ter njenih pritokih so hudourne vode močno 

poškodovale nezavarovane brežine, zaradi velike namočenosti tal je prišlo do plazenja strmih 

brežin ter do sproščanja plavin, ki so povzročile zamašitev pretočnih profilov. Tudi na 

pritokih hudournika Nevljica so visoke vode močno poškodovale številne, že v preteklih letih 

poškodovane a nesanirane brežine tako, da so nastale številne zajede. 

Na Kamniški Bistrici in njenih pritokih so se na več mestih aktivirana erozijska žarišča, 

plavine pa so nevarno zmanjšale prevodnost pretočnih profilov na dol vodnih odsekih. 

Pripravil: mag. Aleš Horvat, univ.dipl.inž. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: Ljubljanica - Sava 

poplava na območju oz. povodju: Ljubljanica 

datum oz. obdobje poplav: od 4. do 7. oktobra in od 4. do 5. novembra 1998 

vzrok poplav: 

Na hudournikih v Polhograjskih Dolomitih (povodje Gradaščice) je na več odsekih prišlo do 

lokalnega sproščanja plavin, zaradi velike količine padavin so se sprožili številni usadi, kar je 

na dolvodnih odsekih povzročilo zamašitev pretočnih profilov in s tem prestop vode iz 

hudourniških strug. Poškodovane so številne brežine, ki jih je čimprej potrebno zavarovati. 

V okviru odprave poškodb po neurjih je potrebno na več odsekih očistiti pretočne profile, 

zavarovati brežine ter sanirati številne usade. Še posebno pozornost pa je potrebuo posvetiti 

sanaciji visokovodnih razmer (zadrževalniki, regulacije) Gradaščice, saj je močno ogrožena 

poplavna varnost južnega dela Ljubljane, kar ima lahko katastrofalne posledice. 

Na hudourniku Podlipščica so visoke vode na več odsekih poškodovale dotrajane lesene in 

vegetativne zgradbe. 

Tudi hudournik Borovniščica je s svojim erodibilnim delovanjem v neuiju povzročil nastanek 

številnih zajed ter na več mestih nevarno zajedel svojo strugo. 

Pripravil: mag. Aleš Horvat, univ.dipl.inž. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: Ljubljanica - Sava 

poplava na območju oz. povodju: pritoki Save v Zasavju 

datum oz. obdobje poplav: od 4. do 7. oktobra in od 4. do 5. novembra 1998 
vzrok poplav: 

V Zasavju je bilo najbolj prizadeto povodje hudournika Kotredeščica in sicer na več odsekih. 

Vzrok za katastrofo gre predvsem na račun velike namočenosti terena, saj je od meseca 

septembra do meseca novembra padla velika količina padavin in v tem času sploh ni prišlo do 

osušitve. V Loki je deroča voda na daljšem odseku popolnoma razrušila doslej nezavarovane 

brežine in odnesla lokalno cesto. Na desni brežini se je sprožil obsežen plaz, ki je zajezil 

strugo, zato smo že med neuijem pričeli z odstranjevanjem plazovine in s tem preprečili 

nastanek še večje škode. Najhuje pa je bilo v Znojilah, kjer seje aktiviralo obsežno erozijsko 

žarišče. Blatni tok je zamašil strugo, brežine so polnoma razrušene, lokalna cesta, ki 

predstavlja sedmim družinam edino povezavo pa je bila povsem uničena. V okviru 

intervencijskih del smo zagotovili prevodnost pretočnega profila, sedaj pa je nujno sanirati 

erozijsko žarišče, ustaliti niveleto s serijo zaplavnih objektov ter tako zaustaviti plavine že v 

zgornjem teku. Poudariti je potrebno, da je neurje na povodju Kotredeščice povzročilo 

nastanek poškodb velikega obsega in s tem posledično tudi škod, vendar pa so doslej urejeni 

odseki ostali popolnoma nepoškodovani. Že od poplav jeseni 1994 smo hudourniški 

strokovnjaki opozaijali, da je nujno potrebno sanirati grozeže erozijsko žarišče v zgornjem 

teku, vendar žal nismo naleteli na ustrezen odziv, sredstva, ki so bila namenjena rednemu 

vzdrževanju pa še zdaleč ne zadoščajo za tako obsežne sanacije. 

V občini Zagorje ob Savi so bile močneje poškodovane tudi struge hudournikov Lesji potok, 

Medija, Orehovica, Šklendrovec skupaj z njihovimi pritoki. Prišlo je do aktiviranja številnih 

erozijskih žarišč, nastalo je več usadov, velike količine plavin pa so hudourne vode odložile 

na dolvodnih odsekih, zaradi zamašenih pretočnih profilov je prišlo do razlitja hudournih 

voda. Nujno potrebno je pristopiti k sanaciji več erozijskih žarišč, prav tako pa se s sanacijo 

poškodovanih brežin ne sme odlašati, saj je ogroženih več stanovanjskih hiš, cest in 

plinovodno omrežje. 

V neurju je hudournik Boben močno poškodoval številna dotrajana obrežna zavarovanja tako 

v Hrastniku kot na odseku gorvodno proti Bobnu in Čečam. Ogroženi so številni stanovanjski 

in gospodarski objekti ter regionalna cesta Trbovlje - Hrastnik. Na hudourniku Brnica je na 

daljšem odseku skozi Dol zaradi odloženih plavin nevarno zmanjšan pretočni profil, brežine 

pa so poškodovane na daljšem odseku. Kot posledica globinske ir. bočne erozije so nastale 

številne poškodbe tudi na hudourniku Bela. Močno so poškodovani doslej neurejeni odseki 
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struge, zlasti pa je kritično stanje v ozki soteski, kjer se je sprožil večji usad in odnesel del 

lokalne ceste. 

V občini Trbovlje so bili v zadnjih neurjih prizadeti zlasti hudourniki Svinjščica, Bobnarica in 

Trboveljščica, kjer predstavljajo problem predvsem odložene plavine in poškodovana, že pred 

neuiji dotrajana obrežna zavarovanja, saj so ogroženi številni stanovanjski, gospodarski in 

infrastrukturni objekti. 

Močno so poškodovani tudi številni desni hudourniški pritoki Save v občini Litija. Naplavine 

so popolnoma zamašile pretočne profile, zaradi česar so si hudourne vode poiskale svojo pot. 

Ogroženi so številni stanovanjski objekti, glavna zasavska cesta, železniška proga Ljubljana - 

Zidani most in več lokalnih cest. Poleg čiščenja pretočnega profila je nemudoma potrebno 

pristopiti tudi k sanaciji zajed in ustalitvi ter sanaciji erozijskih žarišč. 

Pripravil: mag. Aleš Horvat, dipl.inž 
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POROČILO O POPLAVAH V OKTOBRU IN 

NOVEMBRU 1998 

NA VODNEM OBMOČJU GORENJSKE 
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POROČILO O VZROKIH POPLAV 98 

Vodno območje GORENJSKA 

Poplava na območju oz. povodju SKUPNA SAVA 

Datum oz. obdobje poplav 4.DO 7. OKTOBER in 4. DO 6. NOVEMBRA 1998 

Vzrok poplav : EKSTREMNE PADAVINE IN VISOKI PRETOKI, PREMAJHNA 
PRETOČNOST REČNIH KORIT NA NEKATERIH ODSEKIH VODOTOKOV 

Močno deževje v dneh med 4. in 7. oktobrom, kije zajelo predvsem zahodni del Slovenije, 
tako da so močno narasli potoki in reke , ki so poplavljali in povzročali talno in bočno 
erozijo in proženje zemeljskih plazov. 
Občasno je potem deževalo ves mesec, intenzivnejše padavine so nastopile med 4. in 6. 
novembrom, ki so ponovno povzročile močno naraščanje voda na celotnem vodnogospo 
darskem območju Gorenjske. 
Kljub obilnim padavinam pa visoke vode Skupne Save niso prestopile bregov, pač pa so 
poplavljali njeni pritoki ter povzročili več poškodb. 
Tako so poplavljali in povzročali škodo naslednji pritoki :Dupeljščica v Strahinju je 
poplavila cesto Strahinj - Duplje in spodkopala temelje obstoječih zavarovanj, v 
Strahinjskem potoku, pritok Dupeljščice, pa so nastali prodni nanosi, ki povzročajo 
meandriranje toka ; Potok Lebenca je poplavil naselje Cegelnica ; Nemiljščica pod 
Nemuljami je poškodovala brežine na več lokacijah ; poškodovana je zgornja stopnja 
kamnitobetonskega jezu na Lipnici ; na Kroparščici je poškodovano obrežno zavarovenje in 
prag, ; na Zgoši pod Mošnjami je struga močno poglobljena. 

Štefka Luskovec, gr. tehn. Pripravila : 
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POROČILO O VZROKIH POPLAV 98 

Vodno območje GORENJSKA 

Poplava na območju oz. povodju SAVA DOLINKA 

Datum oz. obdobje poplav 4.DO 7. OKTOBER in 4. DO 6. NOVEMBRA 1998 

Vzrok poplav : INTENZIVNE PADAVINE IN VISOKI PRETOKI, PREMAJHNA 
PRETOČNOST REČNIH KORIT NA NEKATERIH ODSEKIH VODOTOKOV 

Močno deževje v dneh med 4. in 7. oktobrom, ki je zajelo predvsem zahodni del Slovenije, 
tako da so močno narasli potoki in reke , ki so poplavljali in povzročali talno in bočno 
erozijo in proženje zemeljskih plazov. 
Občasno je potem deževalo ves mesec, intenzivnejše padavine so nastopile med 4. in 6. 
novembrom, ki so ponovno povzročile močno naraščanje voda na celotnem vodnogospo 
darskem območju Gorenjske. 
Sama Sava Dolinka ni prestopila bregov, prav tako ni bilo na njej ugotovljenih večjih 
poškodb, medtem ko so nastale škode na njenih pritokih in sicer: potok Žirovnica v Mostah 
je poškodoval levo in desno brežino pri Katniku ; poškodbe Pogačaijevega jezu na radovni 
in Komaijevega jezu v Mevkožu so se poslabšale, potrebne so celovite obnove jezov. 

Pripravila : Štefka Luskovec, gr. tehn. 
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POROČILO O VZROKIH POPLAV 98 

Vodno območje GORENJSKA 

Poplava na območju oz. povodju SAVA BOHINJKA 

Datum oz. obdobje poplav 4.DO 7. OKTOBER in 4. DO 6. NOVEMBRA 1998 

Vzrok poplav : EKSTREMNE PADAVINE IN VISOKI PRETOKI, PREMAJHNA 
PRETOČNOST REČNIH KORIT NA NEKATERIH ODSEKIH VODOTOKOV 

Močno deževje v dneh med 4. in 7. oktobrom, kije zajelo predvsem zahodni del Slovenije, 
tako da so močno narasli potoki in reke , ki so poplavljali in povzročali talno in bočno 
erozijo in proženje zemeljskih plazov. 
Občasno je potem deževalo ves mesec, intenzivnejše padavine so nastopile med 4. in 6. 
novembrom, ki so ponovno povzročile močno naraščanje voda na celotnem vodnogospo 
darskem območju Gorenjske. 

Zelo obilne padavine predvsem v oktobru so zajele tudi vodozbirno območje Save Bohinjke 
in povzročile visoke vode same Save in vseh njenih pritokov. Škode na vodotoku so nastale 
predvsem na območjih, kjer še niso bile odpravljene poškodbe iz poplav leta 1990 in 1995. 
Poleg poškodb so visoke vode preplavljale priobrežna kmetijske in gozdne površine. 

Nekaj večjih poškodb na Savi Bohinjki je : 
Pod Bodeščami je odnešen travnik, pod mostom ribno je poškodovan lesen prag. med 
mostoma Ribno in Selo je poškodovana desna brežina, dolvodno sotočja z Jezernico je 
poškodovana leva in desna brežina, porušen je lesen most na strelišče, v Nomnju so nastale 
obsežne poškodbe leva brežina ob pašnikih, med Nomnjem in Logom je več levoobrežnih 
poškodb - ogrožene so predvsem kmetijske površine. 

Pripravila : Štefka Luskovec, gr. tehn. 
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POROČILO O VZROKIH POPLAV 98 

Vodno območje GORENJSKA 

Poplava na območju oz. povodju TRŽIŠKA BISTRICA 

Datum oz. obdobje poplav 4.DO 7. OKTOBER in 4. DO 6. NOVEMBRA 1998 

Vzrok poplav : INTENZIVNE PADAVINE IN VISOKI PRETOKI, PREMAJHNA 
PRETOČNOST REČNIH KORIT NA NEKATERIH ODSEKIH VODOTOKOV 

Močno deževje v dneh med 4. in 7. oktobrom, ki je zajelo predvsem zahodni del Slovenije, 
tako da so močno narasli potoki in reke , ki so poplavljali in povzročali talno in bočno 
erozijo in proženje zemeljskih plazov. 
Občasno je potem deževalo ves mesec, intenzivnejše padavine so nastopile med 4. in 6. 
novembrom, ki so ponovno povzročile močno naraščanje voda na celotnem vodnogospo 
darskem območju Gorenjske. 

Vodozbirno območje Tržiške Bistrice se napaja z vodami izpod Karavank, kjer padavine 
glede na Julijske Alpe niso bile ekstremno obilne, povzročile pa so kljb temu visoke vode 
na Tržiški Bistrici in vseh njenih pritokih. Sama struga Tržiške Bistrice v svojem gornjem 
toku ni bila poškodovana, pač pa so poškodbe utrpeli prečni objekti - Kovarjev jez, ki je 
potreben celovite obnove, odnešen je plašč na jezu pri Lepenki, močno je poškodovan lesen 
Aljančičev jez v naselju Bistrica. 
V spodnjem toku Tržiške Bistrice, dolvodno naselja Bistrica, pa sta leva in desna brežina 
utrpeli obsežne poškodbe, voda odnaša kmetijska zemljišča. 
Na pritoku Mošenik - za jezom v Tržiču - je prodni nanos zasul strugo in poplavil cesto, 
poškodovana je brežina gorvodno zavarovanja - ogrožena lokalna cesta in garaža. 

Pripravila : Štefka Luskovec, gr. tehn. 
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POROČILO O VZROKIH POPLAV 98 

Vodno območje GORENJSKA 

Poplava na območju oz. povodju KOKRA 

Datum oz. obdobje poplav 4.DO 7. OKTOBER in 4. DO 6. NOVEMBRA 1998 

Vzrok poplav : INTENZIVNE PADAVINE IN VISOKI PRETOKI, PREMAJHNA 
PRETOČNOST REČNIH KORIT NA NEKATERIH ODSEKIH VODOTOKOV 

Močno deževje v dneh med 4. in 7. oktobrom, ki je zajelo predvsem zahodni del Slovenije, 
tako da so močno narasli potoki in reke , ki so poplavljali in povzročali talno in bočno 
erozijo in proženje zemeljskih plazov. 
Občasno je potem deževalo ves mesec, intenzivnejše padavine so nastopile med 4. in 6. 
novembrom, ki so ponovno povzročile močno naraščanje voda na celotnem vodnogospo 
darskem območju Gorenjske. 

Kljub obilnim padavinam je struga vodotoka Kokre sprovajala visoke vode, ki na sami 
strugi niso povzročile bistvenih poškodb, razen na Ovčanu, kjer seje struga močno 
poglobila inje ogrožena stabilnost obstoječega zavarovanja. Lesen , enostopenjski jez pri 
"deželni meji " , kije bil ob poplavi leta 1990 močno poškodovan in le interventno saniran, 
je ponovno poškodovan, prav tako je odnešena desna brežina v podslapju jezu in je jez 
potreben celovite obnove. 
Pritok Belica na Srednji Beli je poplavil priobrežna zemljišča in povzročil več manjših 
obrežnih poškodb. 

Pripravila : Štefka Luskovec, gr. tehn. 

4. maj 1999 93 poročevalec, št. 28 



POROČILO O VZROKIH POPLAV 98 

Vodno območje GORENJSKA 

Poplava na območju oz. povodju POLJANSKA SORA S PRITOKI 

Datum oz. obdobje poplav 4. DO 6. NOVEMBRA 1998 

Vzrok poplav: 
Vzrok poplav : EKSTREMNE PADAVINE IN VISOKI PRETOKI, PREMAJHNA 
PRETOČNOST REČNIH KORIT NA NEKATERIH ODSEKIH VODOTOKOV 

Močno deževje v dneh med 4. in 7. oktobrom, kije zajelo predvsem zahodni del Slovenije, 
tako da so močno narasli potoki in reke , ki so poplavljali in povzročali talno in bočno 
erozijo in proženje zemeljskih plazov. 
Občasno je potem deževalo ves mesec, intenzivnejše padavine so nastopile med 4. in 6. 
novembrom, ki so ponovno povzročile močno naraščanje voda na celotnem vodnogospo 
darskem območju Gorenjske. 

Visoke vode v novembru so polavile priobrežna zemljišča vse do Škofje Loke, poplavljena 
so bila predvsem kmetijska zemljišča in lokalne prometnice, ogroženih je bilo nekaj 
gospodarskih poslopij. 

Hujše poškodbe struge in brežin so nastale gorvodno Logaškega mostu, visoka voda je 
ronirala brežine in ustvijala prodne nanose, ki so preusmerjali tok vode. 

Pritoki Poljanske Sore - na gornjem toku Sopotniške grape je visoka voda zasula strugo in 
vodo preusmerila na gozdno pot, ki je močno ronirana, nevarnost zasutja propusta pod 
lokalno cesto za Sopotnico. Na Hrastnici, Lovrenški grapi in Gabrški so visoke vode 
sprožile močno bočno in talno erozijo ter zasule strugo in obstoječe prodne zadrževalnike. 

Pripravila : Štefka Luskovcc, gr. tchn. 
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POROČILO O VZROKIH POPLAV 98 

Vodno območje GORENJSKA 

Poplava na območju oz. po vod j u SELŠKA SORA 

Datum oz. obdobje poplav 4.DO 7. OKTOBER in 4. DO 6. NOVEMBRA 1998 

Vzrok poplav: 
Vzrok poplav : EKSTREMNE PADAVINE IN VISOKI PRETOKI, PREMAJHNA 
PRETOČNOST REČNIH KORIT NA NEKATERIH ODSEKIH VODOTOKOV 

Močno deževje v dneh med 4. in 7. oktobrom, ki je zajelo predvsem zahodni del Slovenije, 
tako da so močno narasli potoki in reke , ki so poplavljali in povzročali talno in bočno 
erozijo in proženje zemeljskih plazov. 
Občasno je potem deževalo ves mesec, intenzivnejše padavine so nastopile med 4. in 6. 
novembrom, ki so ponovno povzročile močno naraščanje voda na celotnem vodnogospo 
darskem območju Gorenjske. 

Največ poškodb ob poplavi v oktobru in tudi novembru je utrpelo prav povodje Selške Sore 
na celotnem območju. Visoke vode so prestopile bregove v Železnikih, kjer je bilo 
poplavljeno staro mestno jedro in Škovine, medtem ko so bila priobrežna zemljišča 
poplavljena na več mestih, prav tako ceste nad Železniki. 
Poplavljeno je bilo zemljišče na levem bregu nad Krevsovim jezom. 
Visoke vode so povzročile veliko poškodb, predvsem tam, kjer struga ni urejena in na 
obstoječih vodnogospodarskih objektih , ki so bila v slabem stanju. 
Problem poplavljanja Železnikov se rešuje že vrsto let, vendar zaradi prostorske utesnjenosti 
zahteva velika finančna sredstva. Zaradi pogostosti poplav in posledično škode, bo potrebno 
reševanje problema pospešiti. 
V poplavah v oktobru in novembru je nastalo veliko poškodb na vodotoku Selška Sora in 
sicer: Urediti je odtočne razmere na Kre vso vem jezu, ki sedaj povzročajo poplavljanje 
obrežnih zemljišč in ogrožajo športno dvorano Podn in šolo ; levoobrežna poškodba na 
"sipci " pod in nad mostom; dolvodno mostu Praprotno je odnešen travnik na levi brežini ; 
dolvodno sotočja z Lušo je poškodovana desna brežina in ogrožena regionalna cesta ; 
nasproti vasi Bukovica je odnešen travnik na desni brežini in poškodovano obstoječe 
zavarovanje ; v Dolenji vasi je obsežna levoobrežna poškodba nad mostom, odnešen je vrt 
in ogrožena regionalna in lokalna cesta ; nad Dolenjo vasjo sta dve levo in desnoobrežni 
večji poškodbi; prav tako je več poškodb kmetijskih zemljišč do Selc ; dolvodno Selškega 
mostu je levoobrežna poškodba, poškodovanje mostni opornik ; pri jezu Alples je 
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povečana poškodba levoobrežnega krilnega zidu, znižanje krone obstoječega jezu Alples; v 
Železnikih za Domelom je spodkopana peta plazu na desni brežini in grozi zdrs plazu in 
zasutje struge ; nad Drmotovim jezom v Železnikih, zaradi poplavljanja starega dela 
Železnikov je Drmotov jez znižati; dolvodno mostu na Jesenovcu nad Železniki je odnešen 
levoobrežni visokovodni nasip ; obsežna poškodba je nastala tudi na levi brežini dolvodno 
jezu Jesenovec, kjer je odnešen sadovnjak, poplavljena lokalna cesta in kleti bližnjih hiš ; na 
jezu Jesenovec so se poškodbe povečale inje potreben celovite obnove ; obrežni kamniti 
zidovi skozi Železnike so v slabem stanju, najbolj odsek pri ZD in so potrebni sanacije . 
Poškodbe brežin so nastale tudi nad Železniki in sicer : v Zalem Logu pri brvi; nad Zalim 
Logom pri avtobusnem obračališču, nad Zalim Logom pri el. drogul22 ; dolvodno odcepa 
za Sorico ; nad Podroštom , pod vtokom zadnje Smoleve .... 
Pri opazovanju zadnjih visokih vod smo ugotovili, da bi bilo za preprečitev poplav potrebno 
zgraditi zadrževalnike visokih vod nad Železniki, poškodbe pa čimprej sanirati, da se 
prepreči nadaljna škoda. 

v 

Pripravila : Štefka Luskovec, gr. tehn. 
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POROČILO O VZROKIH POPLAV 98 

Vodno območje GORENJSKA 

Poplava na območju oz. povodju SKUPNA SORA 

Datum oz. obdobje poplav 4.DO 7. OKTOBER in 4. DO 6. NOVEMBRA 1998 

Vzrok poplav : EKSTREMNE PADAVINE IN VISOKI PRETOKI, PREMAJHNA 
PRETOČNOST REČNIH KORIT NA NEKATERIH ODSEKIH VODOTOKOV 

Močno deževje v dneh med 4. in 7. oktobrom, ki je zajelo predvsem zahodni del Slovenije, 
tako da so močno narasli potoki in reke , ki so poplavljali in povzročali talno in bočno 
erozijo in proženje zemeljskih plazov. 
Občasno je potem deževalo ves mesec, intenzivnejše padavine so nastopile med 4. in 6. 
novembrom, ki so ponovno povzročile močno naraščanje voda na celotnem vodnogospo 
darskem območju Gorenjske. 

Na vodotoku Skupna Sora pri polavah v oktobru in novembru ni prišlo do večjih poškodb 
obrežij, opazili smo le zadrževanje vode pri mostu za Suho, Jcar bi se rešilo z razširitvijo 
mostne odprtine na levem bregu. 

Škoda je nastala na pritoku Žabnica, ki je v Zg. Bitnjah poplavil priobrežna zemljišča in ga 
je potrebno očistiti nanosov in zagotoviti zadostno pretočnost, prav tako je potrebno očistiti 
prodne nanose dolvodno Lipice. Pritok Suha ima nad naseljem Šutna premajhen pretočni 
profil, ki gaje potrebno očistiti in zgraditi prodni zadrževalnik. 

Pripravila : Štefka Luskovec, gr. tehn. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: GORENJSKA 

poplava na območju oz. povodju: SELŠKA SORA 

datum oz. obdobje poplav: 4. DO 7. OKTOBER 

vzrok poplav: EKSTREMNE PADAVINE IN MAKSIMALNI ODTOKI, NEZADOVOLJIVA 
UREJENOST NEKATERIH ODSEKOV STRUG, NEUREJENOST ZALEDIJ 
HUDOURNIKOV 

Zelo obilne padavine so od 4. do 7. oktobra zajele celo Gorenjsko. Nekatera območja so v kratkem 

času prejela ekstremne količine padavin (predvsem južni deli Julijskih Alp), ki so povzročile zelo 

visoke vode. Škode so nastale predvsem v območjih kjer so struge pomankljivo urejene, kjer niso 

bila urejevana zaledja hudournikov, kjer ni bilo kompleksnejše in sistematične ureditve vodnega 

režima ter kjer niso bile v celoti odpravljene posledice poplav leta 1995 in 1990. Škode so bile 

ponekod intenzivirane tudi zaradi posledic žleda 1996 - nekateri hudourniki so zato prinesli veliko 

lesa, kar je povzročilo še obilnejše zatrpavanje prepustov in pretočnih profilov. Najhujše poškodbe 

so nastale na strugah Zadnje Sore in Davče ter nekaterih pritokov. 

ZADNJA SORA je prestopila brežine, preplavila cesto in bližnje kmetijske površine ter več 

stanovanjskih hiš. Poškodbe so naspale na brežinah (nove in povečane stare zajede, manjši usadi) ter 

vzporedno potekajoči cesti Železniki - Petrovo Brdo, ki jo je na več mestih odtrgalo (med drugim 

tudi del na novo asfaltirahe ceste), nastale so nove zajede in usadi na obeh brežinah. V območju 

novih podpornih zidov je odneslo več konsolidacijskih pragov in dele obrežnih zavarovanj. Več 

prepustov in mostnih odprtin so naplavine zamašile. Na daljših odsekih je pretočni profil struge v 

celoti zatrpan, na krajših odsekih je tudi spremenjen vodni tok. Poškodbe so nastale v zaledjih 

Štulcovega grabna, Zgagovega potoka, Sorškega potoka ter nekaterih manjših pritokov (usadi, polni 

zaplavki pregrad). 

PRITOKI SELŠKE SORE: Škode so nastale predvsem na izlivnih odsekih nekaterih manjših 

pritokov z obeh strani Selščice na celotnem odseku od Podrošta do Železnikov. V zaledjih so se 

sprožili številni manjši usadi, ki so bili vir plavin, naplavine pa so zatrpale izteke in vršaje grap. Na 

večjih pritokih Selščice so manjše škode nastale v Prednji in Zadnji Smolevi (povečane stare zajede, 

manjše nove zajede, odložene naplavine, zamašeni prepusti), v zaledju Plenšaka (zajede), Dašnjici 

in pritokih (zamašeni prepusti, manjše zajede), Češnjici in Selnici (manjše zajede in preplavitve), 

Studenjski grapi ter Kršivniku (zapolnjeni zaplavki). 

DAVČA: Škode so nastale v srednjem in spodnjem delu povodja Davče. Nastale so nove zajede 

(stare so se povečale), sprožili so se manjši usadi, nastalo je več poškodb na cestnih podpornih 

zidovih. Od pritokov je največ škod nastalo v zaledju Farjega potoka in Muštrove grape (zatrpani 
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prepusti, zajede, odnešena cesta, več sproženih usadov). 

Pripravil: AleS Klabus, univ. dipl. inž. gozd. 

4- maj 1999 99 poročevalec, št. 28 



POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: GORENJSKA 

poplava na območju oz. Povod ju: SAVA BOHINJKA 

datum oz. obdobje poplav: 4. DO 7. OKTOBER 

vzrok poplav: EKSTREMNE PADAVINE, NEUREJENOST NEKATERIH ODSEKOV 

STRUG IN ZALEDIJ 

Obilne padavine so od 4. do 7. oktobra zajele tudi povodje Save Bohinjke. Visoke vode so 

povzročile škode predvsem v območjih kjer so struge pomankljivo urejene in kjer niso bili izvedeni 

preventivni ukrepi v zaledjih. 

Škode so povzročili predvsem pritoki Save v Soteski (zasutje cest, manjši usadi), pritok Bezdena pri 

Obrnah (zajede, preplavitev cest) ter nekateri hudourniki v Bohinjski Bistrici ter v Zgornji dolini 

(manjše lokalne poškodbe, usadi, zajede ter preplavitve). 

Pripravil: AleS Klabus, univ. dipl. inž. gozd. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: GORENJSKA 

poplava na območju oz. Povodju: TRŽIŠKA BISTRICA 

datum oz. obdobje poplav: 4. DO 7. OKTOBER 

vzrok poplav: EKSTREMNE PADAVINE, NEUREJENOST NEKATERIH ODSEKOV 

STRUG IN ZALEDIJ 

Obilne padavine so od 4. do 7. oktobra zajele tudi povodje Tržiške Bistrice. Visoke vode so 

povzročile škode predvsem na nekaterih odsekih pomankljivo urejenih brežin in strug. 

Manjše škode so nastale na Mošeniku (zajede in preplavitve, poškodovani oz. spodkopani obrežni 

zidovi) ter v zaledju Tržiške Bistrice. 

Pripravil: AleS Klabus. univ. dipl, inž, gozd. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: GORENJSKA 

poplava na območju oz. Povodju: SAVA DOLINKA 

datum oz. obdobje poplav: 4. DO 7. OKTOBER 

vzrok poplav: EKSTREMNE PADAVINE, NEUREJENOST NEKATERIH ODSEKOV 

STRUG IN ZALEDIJ 

Obilne padavine so od 4. do 7. oktobra zajele povodje Save Dolinke nad Jesenicami. Visoke vode so 

povzročile škode predvsem na nekaterih odsekih pomankljivo urejenih strug ter zaradi neurejenih 

zaledij. 

Škode so povzročili predvsem pritoki Save v zgornjem delu doline: Suhelj, Nadiža (zapolnjeni 

zaplavni prostori) in nekateri drugi (manjše lokalne poškodbe in zajede). Močno prizadeto je bilo 

tudi povodje Radovne, kjer so nastale večje škode v strugah Krmarice in Kotarice (zajede, poškodbe 

ceste, zasut pretočni profil). 

Pripravil: A le5 Klabus. univ dipl. inž. gozd. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: GORENJSKA 

poplava na območju oz. povodju: SELSKA SORA 

datum oz. obdobje poplav: 4. DO 5. NOVEMBRA 

vzrok poplav: EKSTREMNE PADAVINE, NEZADOVOLJIVA UREJENOST NEKATERIH 
ODSEKOV STRUG, NEUREJENOST ZALEDIJ HUDOURNIKOV, 
POSLEDICE POPLAV OKTOBRA 

Intenzivne padavine so od 4. do 5. novembra zajele povodje Selške Sore. Hude posledice so nastale 

v zgornjem delu zlivnega območja Selške Sore, kjer so se povečale stare poškodbe iz oktobrskih 

poplav (povečane zajede), nastalo pa je tudi nekaj novih poškodb (nove zajede in poškodbe 

zavarovanj). Najhujše posledice so bile v Davči (odnešena cesta), Zadnji Sori in nekaterih pritokih 

(Muštrova grapa, Sorški potok, Štulcov graben). Visoke vode so povzročile probleme in škode tudi 

na nekaterih gradbiščih kjer odpravljajo poškodbe na cestah in v strugah - nekateri še ne dokončno 

sanirani odseki so bili ponovno poškodovani. Visoka voda Selščice je spet poplavila tudi del 

Železnikov (Trnje, Zgornji konec). 

Pripravil: Aleš Klabus, univ. dipl. inž. gozd. 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

vodno območje: GORENJSKA 

poplava na območju oz. povodju: POLJANSKA SORA 

datum oz. obdobje poplav: 4. DO 5. NOVEMBRA 

vzrok poplav: EKSTREMNE PADAVINE, NEZADOVOLJIVA UREJENOST NEKATERIH 
ODSEKOV STRUG, NEUREJENOST ZALEDIJ HUDOURNIKOV 

Visoke vode so poplavile bližnjo okolico Poljanske Sore vse do Škofje Loke - poplavljena so bila 

predvsem kmetijska zemljišča, ogroženih je bilo nekaj gospodarskih objektov in cest. 

Manjše poškodbe v strugah so nastale v povodju Hotaveljščice in Sovodenjščice, kjer se je sprožilo 

več usadov (ogrožene ceste). 

Hujše posledice visoke vode so nastale v zaledju Poljanščice v in nad Žiremi ter v povodju Račeve. 

Osojnica je delno preplavila stare Žiri (zaliti objekti), Sovra pa glavno cesto Žiri - Logatec (zajede). 

To cesto je v Podklancu zasul tudi skalni podor. Več pritokov Sore (Gantarjeva grapa, Martinjska 

Grapa, Žirovnica) je močno naraslo, zamašilo prepuste in preplavilo ceste ter nekaj stanovanjskih 

objektov. V zaledjih teh pritokov so nastale poškodbe na naravnih strugah in lok. cestah (zajede, 

usadi). Visoke vode so v povodju Račeve povzročile nastanek zajed v glavni strugi (mestoma 

ogrožena cesta) ter nekaterih pritokih (Plastuhova grapa - odnešena cesta, uničen most, zajede) 

Pripravil: AleS Klabus, univ. dipl. inž. gozd. 
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POROČILO O POPLAVAH V OKTOBRU IN 

NOVEMBRU 1998 

NA VODNEM OBMOČJU SOČE 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

Vodno območje: Soča 

Poplava na območju oz. povodju: Goriška brda 

Datum oz. obdobje poplav: 6-7 oktober in 4 - 5 november 

vzrok poplav: 

- visoke vode 
- nevzdrževani pretočni profil (zarast, sipine) 

Jesensko deževje, ki seje pričelo že 23. avgusta je bilo izrazito 5., 13., 27.,28. septembra in 
6., 7. oktobra, 1998. 
Visoke vode so mestoma predrle nasipe, ki so jih v preteklosti zgradili lastniki zemljišč. V 
brežinah vodotoka Kožbanjščka in reke Reke so nastale večje zajede - ogroženi nasadi 
vinskih trt in breskev in posameznih domačij ob vodotokih. Na urejenih zemljiščih 
(melioracijah) so deroče vode po celotni dolini (cca 0,5 - 1,00 m) zasule odvodne jarke z 
odplavljeno rodovitno zemljo. 

Pripravil: Zdenko Nusdorfer 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

Vodno območje: Soča (Terr) 

Poplava na območju oz. povodju: Nadiža 

Datum oz. obdobje poplav: 6-7 oktober in 4 - 5 november  
vzrok poplav: 

- visoke vode 
-potres 1976 in 1998 

Na protierozijskem sistemu Breginjski kot je zgrajenih preko 180 pragov oziroma pregrad. 
Potres v letu 1976 in v letu 1998 je pregrade, ki so zidane klasično iz kamenja in kot vezivo 
podaljšana cementna malta, močno narahljal. Visoke vode v oktobru in novembru so 
prebile - porušile eno od sistema zgrajenih pregrad na hudourniku Bela. Sprožilo seje cca 6 
- 10,000 m2 materiala, kije zasul strugo Bele in delno reko Nadižo. 
Porušitveni val ob porušitvi mostu preko reke Nadiže je poškodoval obrežno zavarovanje 
palvis košar pod vasjo Kred in Robič. Struge hudournikov in reke Nadiže so zasute s 
prodnimi nanosi. 

Pripravil: Zdenko Nusdorfer 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

Vodno območje: Soča 

Poplava na območju oz. povodju: Soča, Tolminka, Bača 

Datum oz. obdobje poplav: 6-7 oktober in 4 - 5 november 

vzrok poplav: 

visoke vode 
potres 
dotrajanost objektov 
nedovolj vzdrževani pretočni profili 

Skalnati odlomi, ki so se sprožili ob potresu 12. aprila 1998 z epicentrom v Krnskem 
pogorju, so ogrozili Lepenco v Lepeni in Tolminko v povirju. Sproščene mase iz pobočja 
Lemeža so zasule strugo Lepenice v povirju. Na Tolminki je poškodovana prodna pregrada, 
ki zadržuje cca 4-5 mio ml materiala. 

Na vodotoku Bača so močno načeti objekti, ki so bili grajeni ob gradnji 
železnice - Soški koridor v letih 1903 - 1906. Poškodovane so kaštne konstrukcije 
iz kamna in lesa. 

• - Na reki Soči (Nadiži) kljub zaščiti reke Soče z zakonom, zakonom o TNP, 
odlokom o zaščiti vrbišč na določenih odsekih, bo nujno tudi na teh odsekih 
vzdrževati pretočni profil - odstranjevanje zarasti in sipin. 

Pripravil: Zdenko Nusdorfer 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

Vodno območje: Soča 

Poplava na območju oz. povodju: Vipava s pritoki 

Datum oz. obdobje poplav: 4-5 november . 

vzrok poplav: 

visoke vode 
nedovolj vzdrževani pretočni profili 
dotrajani jezovi 

Obilno deževje na Trnovsko Banjški planoti in v zaledju reke Vipave (Postonjska) je 
napolnilo kraške izvire. Visoke vode so na celotnem toku preplavile cca 70 % vseh površin, 
ki so v načrtu pred poplavami označene, kot poplavne površine. 

Visoke vode so poškodovale: 
brežine vodotokov 
poškodovani dotrajani kaštni jezovi 
zasuti odvodniki v poplavnem območju 
na manjših vodotokih poškodovano dotrajano kamnito zidovje 

Pripravil: Zdenko Nusdorfer 
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POROČILO O POPLAVAH 98 

Vodno območje: Soča 

Poplava na območju oz. povodju: Idrijca 

Datum oz. obdobje poplav: 6-7 oktober in 4 - 5 november 

vzrok poplav: 

- nevzdrževanje pretočnih profilov 

Obilno deževje je v manjši meri prizadelo povodje reke Idrijce. V manjši meri so 
poškodovana obrežna zavarovanja. Delno so zasuti pritoki Idrijce. V zaledju se je zaradi 
dolgotrajnega deževja sprožilo več zemeljskih plazov, ki ogrožajo vodotoke 

Pripravil: Zdenko Nusdorfer 

poročevalec, št. 28 110 



POROČILO O POPLAVAH 98 

Vodno območje: Soča 

Poplava na območju oz. povodju: 

Datum oz. obdobje poplav: 

vzrok poplav: 

Primeri urejenosti pred visokimi vodami. 

Obramba mesta Nova Gorica pred visokimi vodami - urejen zadrževalnik 
Pikolud, sihroniziran odtok visokih voda iz kanalizacije in potoka Korn. 

Mesto Idrija - urejene regulacije reke Idrijce, hudournika Nikove, Gačnika na 
Q100 letne vode povratne dobe, delovanje mehkega jezu - upravljalec Soške 
elektrarne, Nova Gorica 

Mesto Ajdovščina — urejen Hubelj in Lokavšček ter odvodniki za odvod 
zalednih voda „ 

Pripravil: Zdenko Nusdorfer 
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POROČILO O POPLAVAH V OKTOBRU IN 

NOVEMBRU 1998 

NA VODNEM OBMOČJU PRIMORSKE 
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9 
Republika Slovenija 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE 

Izpostava Koper 
Pristaniška 12, 6000 Koper 

Telefon: (066) 38 496; Telefax: (066) 38 495 

POROČILO O POPLAVAH 1998 

Vodno območje: MOP-URSVN-IZPOSTAVA KOPER 

Poplava na območju oz.povodju : DRAGONJA  

Datum oz.obdobje poplav : OKTOBER, NOVEMBER 1998 

Vzrok poplav : 

Vzrok poplav so visoke vode, ki so nastopile zaradi velikih nalivov dežja v oktobru in 
novembru 1998 in naslednjih razmer na območju struge Dragonje : 

• neizvajanje rednih vzdrževalnih del na naravnem odseku Dragonje gorvodno od 
mejnega prehoda Dragonja do sotočja s Pinjevcem, 

• pretočni profil je zaradi močne zarasti po brežinah in dnu struge zmanjšan tudi do 
70 %, 

• vtok pritoka Argile v strugo Dragonje je pod takim kotom, da zajezuje normalni 
pretok vode na tem odseku, 

• pred vtokom Argile v Dragonjo je voda porušila v strugo nekaj večjih dreves vrb, 
katere so še dodatno zmanjšale pretok vode po strugi, 

• visoke vode so nanesle v strugo Dragonje velike količine nanosov, ki so še 
dodatno zmanjšale njeno pretočnost, 

• dolina Dragonje je pod določenim naravovarstvenim režimom, zato se od leta 
1969 dalje niso izvajala nikakršna vzdrževalna dela. Dragonja ob vsakem večjem 
dežju preplavlja bregove in z erozijskimi procesi povzroča škodo na vseh 
kmetijskih zemljiščih, * 
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• celotna dolina Dragonje, vključno z mejnim prehodom Dragonja in Sečovlje ter 
letališčem Portorož, ni poplavno vama, 

• Za redne programe vzdrževalnih del naj proračun RS zagotovi letni porast 
finančnih sredstev v višini 20 %. 

Pripravil: Slavko BAŠA 
Rečno-morska nadzorna služba 

Izvajalec : HIDRO KOPER 
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Republika Slovenija 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE 
Izpostava Koper 

Pristaniška 12, 6000 Koper 
Telefon: (066) 38 4%; Telefax: (066) 38 495 

POROČILO O POPLAVAH 1998 

Vodno območje : MOP-URSVN-IZPOSTAVA KOPER 

Poplava na območju oz.povodju : JERNEJSKI POTOK  

Datum oz.obdobje poplav : OKTOBER, NOVEMBER 1998 

Vzrok poplav : 

Močni nalivi, ki so bili v mesecu oktobru in novembru 1998 so napolnili strugo 
Jemejskega potoka : 

• visoka voda je nanesla v strugo potoka večje količine naplavin. Te so se nabrale 
ob zarasti v strugi in še dodatno zmanjšale pretočni profil, 

• v km 1,750 se v strugo Jemejskega potoka izliva hudournik iz področja 
Kalcinarja, kateri dovede v strugo Jemejskega potoka še dodatne vode, 

• zaraščena in nevzdrževana struga takšnih količin vode ni prenesla, zato je voda 
preplavila površine vzdolž struge Jemejskega potoka, 

• vsled nezadostnih sredstev za redna vzdrževalna dela, se ta v celoti ne izvajajo. 

Pripravil: Slavko BAŠA 
Rečno-morska nadzorna služba 

Izvajalec : HIDRO KOPER 
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Republika Slovenija 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE 
Izpostava Koper 

Pristaniška 12, 6000 Koper 
Telefon: (066) 38 496; Telefax: (066) 38 495 

POROČILO O POPLAVAH 1998 

Vodno območje: MOP-URSVN-IZPOSTAVA KOPER 

Poplava na območju oz.povodju : RAŠA NA KRASU 

Datum oz.obdobje poplav : OKTOBER, NOVEMBER 1998 

Vzrok poplav : 

Močni nalivi v mesecu oktober in november 1998 so močno povečali pretoke vode po 
reki Raši : 

• Raša je močno prodonosna reka. Visoka voda je prinesla v strugo še dodatne 
količine proda, že obstoječe pa prenašala po strugi dolvodno ter ob tem rušila 
brežine, ustvarjala zajede in tolmune in odlaga prod vzdolž struge ter ob bregovih, 

• tako seje dno zvišalo od 0,50 m do 1,10 m, zato je voda prestopila bregove, 

• poplavila je tudi zaselek Koboli, 

• vsled nezadostnih sredstev, se redna vzdrževalna dela v celoti ne izvajajo. 
t 

Pripravil: Slavko BAŠA 
Rečno-morska nadzorna služba 

Izvajalec : HIDRO KOPER 
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 5  
Republika Slovenija 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE 

Izpostava Koper 
Pristaniška 12, 6000 Koper 

Telefon: (066) 38 496; Telefax: (066) 38 495 

POROČILO O POPLAVAH 1998 

Vodno območje: MOP-URSVN-IZPOSTAVA KOPER 

Poplava na območju oz.povodju REKE REKE ( VELIKE VODE IN 
NJENIH PRITOKOV) 

Datum oz.obdobje poplav : OKTOBER, NOVEMBER 1998 

Vzrok poplav : 

• Močno deževje z dne 06.10.1998 in 04.11.1998 na območju izvira reke Reke 
(velike vode) in njenih pretokov je povzročilo močan porast visokih vod . 

• V zelo kratkem času je v poviiju reke Reke (Velike vode) padla velika količina 
padavin. 

• Zelo močne padavine so bile 06.10.1998 od 13.00 - 18.00 ure. Vzroki za tako 
obsežne poplave na tem področju sta neurejenost in premajhna vzdrževanost 
struge reke Reke (Velike vode) in njenih levih in desnih pritokov. Brežine struge 
reke Reke (Velike vode) in njenih levih in desnih pritokov so močno poraščene z 
debelo in drobno zarastjo, za katero se ustvarjajo večji nanosi porušenih dreves in 
panjev ter nanosi suhega vejevja. Obsežna zarast in nanosi dreves in panjev so 
povzročili porušitev obrežnih zavarovanj (skalomet) na reguliranih odsekih, na 
naravnem nereguliranem delu struge pa večje leve in desne brežinske zajede. V 
sami strugi so se ustvarili tudi večji nanosi prodnatega materiala, ki močno 
ovirajo normalen pretok. 

• Vsled nezadostnih sredstev, se redna vzdrževalna dela v celoti ne izvajajo. 

Pripravil: Slavko BAŠA 
Rečno-morska nadzorna služba 

Izvajalec : HIDRO KOPER  
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Dodatna pojasnila 

K POGAJALSKIM IZHODIŠČEM ZA 

PODROČJE 8 - RIBIŠTVO, PODROČJE 

23 - VARSTVO POTROŠNIKOV IN 

ZDRAVJA TER PODROČJE 25 - 

CARINSKA UNIJA 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi 

- DODATNA POJASNILA K POGAJALSKIM IZHODIŠČEM 

ZA PODROČJE 8 - RIBIŠTVO, PODROČJE 23 • VARSTVO 
POTROŠNIKOV IN ZDRAVJA TER PODROČJE 25 - 
CARINSKA UNIJA. 

0 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

MEDVLADNA KONFERENCA O PRISTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE K EVROPSKI 
UNIJI 

DODATNA POJASNILA K POGAJALSKEMU IZHODIŠČU 
ZA PODROČJE 8 

RIBIŠTVO 

Inšpekcije in nadzor 

Republika Slovenija meni, da je obstoječa ureditev nadzornega sistema pri morskem ribištvu glede 
na skromen obseg ribiške flote, območje ribolova, število ribičev in trga z ribami in ribjimi 
proizvodi zadovoljiva. Po vsebini je delno že primerljiva s pravno ureditvijo v EU. V procesu 
približevanja in prilagajanja zahtevam pravnega reda EU bo izvedena nadaljnja institucionalna 
prilagoditev ter okrepitev nadzora. 

Podatki o količinah ulovljenih rib in drugih morskih organizmov se zagotavljajo na osnovi 
statističnega spremljanja ulova. Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in nacionalni 
program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 70/97) obvezujeta ribiče, da mesečno poročajo 
individualne podatke o ulovu. Inštitut za biologijo izvaja stalni nadzor pridnenih vrst (bentoških) 
rib. Upravni organ pristojen za morsko ribištvo (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
izvaja svoje naloge na temelju teh in drugih razpoložljivih podatkov. 

Ribiški inšpektorje po zakonu o morskem ribištvu pooblaščen za pregled ribiških plovil, ladijskih 
dokumentov, ribolovnih sredstev, ulov rib in drugih organizmov, objektov za proizvodnjo in promet 
z ribami in drugo. Za nadzor na morju je pooblaščena tudi Pomorska policija Ministrstva za 
notranje zadeve in Uprava za pomorstvo Ministrstva za promet in zveze. V letu 1999 se je ribiški 
inšpektor opremil z inšpekcijskim plovilom, ki mu omogoča stalni nadzor na morju. 

V skladu z navedbami v pogajalskem izhodišču bo ključni korak okrepitve in prilagoditve dela na 
področju nadzora vzpostavitev medresorskega CROSS centra. Center bo izvajal skupne naloge 
nadzora, ki izhajajo iz pravnih predpisov na področju pomorske plovbe iz pristojnosti Ministrstva 
za promet in zveze in pravnih predpisov, ki urejajo področje morskega ribištva in sodijo v 
pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Center bo vzpostavljen postopno: 
• do konca leta 2000 bo izdelan program organiziranosti in načina dela CROSS centra; 
• do konca leta 2001 bo center tudi formalno ustanovljen; 
• v letu 2002 bo njegovo delovanje na področju morskega ribištva v celoti prilagojeno na osnovi 

dopolnjene zakonodaje (Pomorski zakonik, Zakon o morskem ribištvu). 

CROSS center bo poleg vodenja nadzora zagotavljal tudi enotno informacijsko bazo za potrebe 
pomorstva in ribištva. Na enem mestu se bodo zbirali in posredovali podatki na osnovi nacionalnih 
predpisov in predpisov EU. Za potrebe Skupne ribiške politike se bo po posebnem pooblastilu na 
osnovi spremenjenega Zakona o morskem ribištvu: 
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• vodil register ribiških ladij in ribolovnih sredstev; 
• zbirali podatke o ulovu s pomočjo obvezno vodenih ladijskih dnevnikov; 
• zbirali podatki o iztovaijanjih in prometu; 
• zbirali podatki o marikulturi in drugo. 

Slovenska ribolovna flota nima ladij daljših od 29 m in vse se dnevno vračajo v domače pristanišče. 
Slovenija razume, da uredba (2847/93) nalaga obveznost satelitskega nadzora za velike ladje in za 
tiste, ki se dnevno ne vračajo v domača pristanišča. Če bo slovenska ribiška flota posodobljena do te 
mere, da bo mogoč tudi večdnevni izostanek iz matičnega pristanišča bo Republika Slovenija 
vzpostavila potrebni satelitski nadzor do 1.1.2002. Zakonsko bo problematiko uredila s 
podzakonskim aktom na temelju Zakona o morskem ribištvu. Zagotovila bo tudi potrebna 
proračunska sredstva. 

Register ribiških plovil 

Po obstoječi ureditvi se v Upravi za pomorstvo Ministrstva za promet in zveze v skladu z zakonom 
o pomorstvu vodijo vpisniki o karakteristikah vseh plovil, vključno z ribiškimi ladjami in čolni. 
Pooblaščena organizacija za klasifikacijo, nadzor gradnje in pregledovanje plovil je podjetje 
Slovenija Lloyd. Slovenija ne vodi posebnega registra ribiških plovil, zato se obvezuje, da bo s 
podzakonskim predpisom na temelju Zakona o morskem ribištvu (do 1.1.2002): 
• vzpostavila primerljiv sistem vodenja ribiškega registra; 
• za plovila daljša od 12 m predpisala vodenje ladijskega dnevnika; 
• zagotavljala podatke o ribolovu na manjših ribolovnih sredstvih na osnovi vzorčenja. 

Na osnovi sedaj uveljavljenega splošnega registra plovil bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano do konca leta 2000 ribiška plovila identificiralo. Na ta način bo vzpostavljen začasni 
register ribiških plovil, ki bo omogočal izvajanje strukturnih ukrepov, prilagojenih zahtevam 
Uredbe EC 109/94. Ribiški register, ki bo usklajen s pravno ureditvijo bo EU bo v celoti 
vzpostavljen do 30.6. 2002. 

Republika Slovenija poudaija, da obstoječe štiri največje operativne ladje že vodijo ribiške 
dnevnike za svoje poslovne namene. Ti dnevniki so primerljivi z zahtevami pravnega reda EU, 
čeprav se še ne vodijo na osnovi pravne podlage. 

Strukturni ukrepi 

Na področju ribištva Republika Slovenija uveljavlja naslednje strukturne ukrepe: 
• sofinanciranje programov prestrukturiranja ribiške dejavnosti, tudi z namenom, da bi zmanjšala 

število ribičev; 
• sofinanciranje šiijenje marikulture; 
• podpore razvoju sladkovodnega ribogojstva. 

Strukturni ukrepi so tako po vsebini primerljivi s vsebino ukrepov Skupne ribiške politike. Izvedba 
teh ukrepov ni v celoti primerljiva z zahtevami pravne ureditve EU. 
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Z namenom polne prilagoditve zahtevam pravne ureditve EU bo Republika Slovenija do konca leta 
2000 izdelala Strategijo razvoja ribištva. Strategija bo določila okvire razvoja sektorja (število 
ribičev in obseg ribolovne flote, ulov in predelava, marikultura, modernizacija in izgradnja novih 
kapacitet, razvoj sladkovodnega ribogojstva ter drugo). Poseben poudarek bo dan pripravi načrta 
upravljanja z ribolovnimi sredstvi. 

Za izvajanje Strategije bo Republika Slovenija zagotovila proračunska sredstva za obdobje 2001- 
2003. Republika Slovenija bo na ta način sposobna prevzeti strukturno politiko na področju ribištva 
ob dnevu pristopa. 

Državne pomoči 
Republika Slovenija izraža namero ohranitve sedaj uveljavljenih podpor ribičev pri njihovem 
plačevanju prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Republika Slovenija razume, da 
so ti ukrepi dovoljena oblika državne pomoči tudi po pristopu. 

Restriktivnejši režim ulova v teritorialnih vodah (12 milj) 

Kot je bilo poudarjeno v pogajalskih izhodiščih. Republika Slovenija, zaradi zagotovitve 
trajnostnega in okolju prijaznejše rabe ribolovnih virov, izraža namero po ohranitvi restriktivnejšega 
režima ribolova (v zvezi z uveljavitvijo uredbe Sveta 1626/94). 

Restriktivnejši režim Republika Slovenija uveljavlja s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah o 
pogojih in načinu opravljanja gospodarskega in športnega ribolova (OJ SRS 27/1987, v prilogi teh 
pojasnil). Pravilnik v členu 2 pravi, daje "ribolov s povlečnimi in lebdečimi mrežami (kočami) ter 
ramponi prepovedan." Tovrsten ribolov se dovoljuje izjemoma v primeru izrazitega povečanja 
ribolovnih virov. Angleškemu prevodu dodatnih pojasnil je v prilogi I priložen prevod tega 
pravilnika. 

Restriktivnejši režim ribolova bo uveljavljen za vse ribiče v 12 miljskem pasu teritorialnih voda. 

Sporazum s Hrvaško 
Slovenija doslej zaradi zadostnega ulova male plave ribe v teritorialnih vodah Slovenije in v 
odprtih vodah Jadrana Slovenija ni koristila ugodnosti sklenjenega ribiškega sporazuma s Hrvaško. 
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Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja gospodarskega in športnega ribolova 

Uradni list SRS, št. 20-1288/77, 
SRS 27-1283/87 (spremembe in dopolnitve), RS 36-2362/96 
(spremembe) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik določa, na kakšen način in ob katerih pogojih se 
smejo pravne in fizične osebe ukvarjati z gospodarskim in 
športnim ribolovom, z gojitvijo in lovom rib in drugih morskih 
živali, z lovom gob in koral ter z nabiranjem morskih rastlin. 

Ta pravilnik določa tudi sredstva, s katerimi je dovoljeno 
opravljati gospodarski oziroma športni ribolov ter lov drugih 
morskih živali; velikost očes na mrežah, vršah in drugih 
sredstvih za gospodarski ribolov ter za lov drugih morskih 
živali. 

n. OPRAVLJANJE GOSPODARSKEGA RIBOLOVA 

1. Ribolov drobnih modrih rib 

2. člen 

Ribolov drobnih modrih rib se sme opravljati s krožnimi mrežami 
plavaricami in stoječimi mrežami (vojgami) ter sardelami z 
uporabo ali brez uporabe osvetlitve. 

3. člen 

Drobne modre ribe je dovoljeno praviloma loviti v vseh 
ribolovnih območjih, v katerih se pojavljajo. 

Upravne enote lahko odločijo, da se sme na posameznih manjših 
ribolovnih območjih (loviščih) loviti po vrstnem redu, ki se 
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določi z žrebanjem. 

Kot območje iz prejšnjega odstavka se šteje morski pas, širok 
pol milje od obale (priobalni morski pas). 

4. člen 

Za morsko ribištvo pristojni upravna enota izvede žrebanje o 
vrstnem redu ribolova najdalj 15 dni pred pričetkom 
mraka v mesecu marcu. 

Vrstni red ribolova, kije določen z žrebanjem, se vsako noč v 
mraku pomika naprej skozi 20 do 22 zaporednih noči, in sicer po 
vrsti za vsako lovišče vse do zadnje noči zadnjega mraka v 
mesecu novembru. 

Pravne in fizične osebe in ribiči, ki so z žrebanjem dobili 
pravico do lovišča, morajo to lovišče uporabljati vso sezono 
ribolova. Če ga ne uporabljajo pet zaporednih noči, izgubijo 
pravico do lovišča. 

5. člen 

Pravica do lovišča, v katerem se sme loviti po vrstnem redu, ki 
je določen z žrebanjem, se pridobi s prihodom v lovišče 
najpozneje uro po sončnem zahodu. Če ni takšno lovišče zasedeno 
v določenem času, postane prosto in sme v njem loviti ribolovna 
skupina, ki po preteku tega Časa prva pride v to lovišče. Če 
prideta v tako lovišče dve ali več skupin hkrati, si določijo z 
žrebanjem vrstni red ribolova. 

6. člen 

Pri vrstnem redu, ki se določa z žrebanjem (drugi odstavek 3. 
člena tega pravilnika), smejo poleg ribičev z območja iste 
upravne enote sodelovati tudi ribiči z območja drugih upravnih 
enot. 

7. člen 

Ribolov drobnih modrih rib ima prednost pred drugimi vrstami 
gospodarskega in športnega ribolova, razen pred ribolovom velike 
modre ribe. V. oddaljenosti 500 metrov od lovišča drobnih modrih 
rib se istočasno ne smejo loviti druge vrste rib. 
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Če se na lovišču za ribolov drobnih modrih rib pojavijo velike 
modre ribe, ima prednost ribolov velikih modrih rib. 

8. člen 

Ribolov s povlečnimi in lebdečimi mrežemi (kočami) ter ramponi 
je prepovedan. Funkcionar, ki vodi minister, pristojen za morsko 
ribištvo, lahko izda izjemno dovoljenje za ribolov s povlečnimi 
ali lebdečimi mrežemi (kočami), po predhodnem mnenju raziskovalne 
organizacije s področja morskega ribištva. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko izda na predlog 
stranke za določen čas, za določena ribolovna sredstva in za 
določeno območje: 

- če se na določenem območju pojavi neka vrsta rib, školjk ali 
drugih morskih živali v takem številu, da izjemni ribolov, ne bo 
ogrozil reprodukcijske sposobnosti te vrste rib, školjk ali 
drugih morskih živali; 

- če tak lov ne ogroža ekološkega sistema pridnenih združb na 
tem območju. 

9. člen 

Velikost očesa na krožni mreži plavarici za lov drobnih morskih 
rib ne sme biti manjša od 8 milimetrov, na stoječih mrežah 
(vojgah) in sardelah pa ne manjša od 15 milimetrov, za ulov 
angole pa ne manjša od 5 milimetrov. 

10. člen 

Kadar se izvaja ribolov drobnih modrih rib z uporabo osvetlitve, 
morajo biti svetilke dveh sosednih ribolovnih skupin oddaljene 
druga od druge najmanj 300 metrov oziroma najmanj 500 metrov, 
kadar se sveti z elektroagregati. 

Ne glede na prejšnji odstavek sme biti razdalja med svetilkami 
manjša, kadar se lovijo drobne modre ribe v manjših območjih 
(loviščih) po vrstnem redu, ki se določa z žrebom, ali v drugih 
območjih, ki obsegajo zaradi krajevnih razmer manjše površine. 
Ta razdalja pa ne sme biti manjša kakor 100 metrov. 

Druge ribolovne skupine ne smejo razsvetljevati in obkrožati z 
zunanje strani zasedenega lovišča na manjši razdalji kakor 300 
metrov, računajoč od stalnega oziroma običajnega izhoda. 
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11. člen 

Zaradi nemotenega opravljanja ribolova drobnih modrih ribje 
prepovedano: 

1. približati se s katerimkoli sredstvom svetilkam na razdaljo 
pod 300 m; 

2. poškodovati oziroma uničiti morsko dno ali obalo na mestih, 
kjer se namaka ali razteguje mreža. 

(2. Ribolov s povlečenimi mrežami) 

Se črta (Uradni list SRS, št. 27-1283/87) 

(glej opombo (1)) 

12. člen 

Ribolov s povlečenimi mrežami (kočami) se lahko opravlja z 
vlečenjem ustreznih mrež z deskami za širjenje ali brez njih po 
morskem dnu z eno ali več motornimi ladjami zaradi lova 
pridnenih (betonških) vrst rib in drugih morskih živali 

Se črta (Uradni list SRS, št. 27-1283/87) 

(glej opombo (1)) 

13. člen 

Prepovedano je loviti s povlečenimi mrežami v priobrežnem pasu 
ene morske milje od obale do položaja mreže v lovu. 

Se črta (Uradni list SRS, št. 27-1283/87) 

(glej opombo (1)) 

14. člen 

Ribolov z obalnimi povlečenimi mrežami (kočami, tartanami in 
podobno) je dovoljen od 1. novembra do 1. marca z ladjami 
oziroma s čolni, ki imajo moč motorja do največ 25 KS. 

Takšen ribolov je zaradi odlova odraslih gir dovoljen na 



območjih izven 100 metrov do vključno ene morske milje od 
obrežja kakor tudi na brakih izven teh območjih. 

Se črta (Uradni list SRS, št. 27-1283/87) 

(glej opombo (1)) 

\ 
15. člen 

Velikost očesa na nobenem delu povlečne mreže ne sme biti manjša 
od 20 mm, na srajci povlečne mreže pa od 40 mm. 

Se črta (Uradni list SRS, št. 27-1283/87) 

(glej opombo (1)) 

16. člen 

Velikost očesa na nobenem delu obalne povlečne mreže ne sme biti 
manjša od 12 mm. 

Se črta (Uradni list SRS, št. 27-1283/87) 

(glej opombo (1)) 

17. člen 

Z obalnimi povlečnimi mrežami ni dovoljeno loviti podnevi od 
vzhoda do zahoda sonca in v manjših zalivih. 

Se črta (Uradni list SRS, št. 27-1283/87) 

(glej opombo (1)) 

18. člen 

S povlečnimi mrežami (kočami) in z obalnimi povlečnimi mrežami 
(kočicami, tartanami) ni dovoljeno loviti bližje kot 300 metrov 
od znamenja, ki označuje položaj drugih ribolovnih sredstev, ali 
od označenih mest po določbi 8. člena zakona o morskem ribištvu.) 

Se črta (Uradni list SRS, Št. 27-1283/87) 

(glej opombo (1)) 
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2. Ribolov velike modre ribe 

12. člen 

(19. člen) 

Ribolov velike modre ribe se sme opravljati z velikimi krožnimi 
mrežami plavaricami, s šabakunicami, s palandaricami, s 
stoječimi tunjenami, s parangali ter z vrvicami, ki so 
opremljene z vabami. 

Ribolov velike modre ribe z velikimi krožnimi mrežami 
plavaricami) se izvaja z eno ali več ladjami (tunolovkami). 

13. člen 

(20. člen) 

Pri lovu velike modre ribe lahko sodelujejo tunolovka, kije 
našla ribo in tunolovke, ki so seji približale in zahtevale 
svoje sodelovanje pri lovu. 

Če je prva tunolovka, kije ribo našla, že vrgla mrežo, teža 
posameznih rib pa je do 25 kg, lovi sama in se morajo druge 
tunolovke umakniti. 

Če je teža posamezne velike modre ribe nad 25 kg, tunolovka 
lahko sprejme drugo tnolovko v skupni ribolov, sporazumno pa 
lahko odločita, ali sprejmeta še tretjo tunolovko. 

14. člen 

(21. člen) 

Celoten ulov velike modre ribe se deli tako, da pripada 15% 
tunolovkam, ki so sodelovale pri lovu s svojimi mrežami, 85% pa 
razdelijo med vse tunolovke, ki so bile sprejete v skupen lov. 

3. Lov jastogov, hlapov ter drugih velikih rakov 

15. člen 

(22. člen) 

Lov jastogov, hlapov in drugih velikih rakov, razen rakovic, je 
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prepovedan v času od 1. oktobra do 30. aprila. Pristojna 
upravna enota lahko čas prepovedi podaljša. 

Zaradi varstva velikih rakov pred nesmotrnim izkoriščanjem in 
uničevanjem, razdeli pristojna upravna enota ribolovno 
območje na dva predela, v katerih se lovi izmenično na tri leta. 

Lov velikih rakov se izvaja s stoječimi mrežami - jastogarami 
(tonotami) in z vršami. 

16. člen 

(23. člen) 

Velikost očesa na mreži za lov velikih rakov ne sme biti manjša 
od 120 mm, velikost očesa na vrši za lov teh rakov pa ne manjša 
od 60 mm. 

4. Ribolov z ludrom, z zagonico ali s fružatom 

17. člen 

(24. člen) 

Ribolov z ludrom, z zagonico ali s fružatom je dovoljen v času 
od 
1. julija do 31. oktobra. 

18. člen 

(25. člen) 

Ribolov z ludrom, z zagonico ali s fružatom je dovoljeno 
izvajati le z uporabo stoječih mrež in vrvi za plačenje rib. 

19. člen 

(26. člen) 

Velikost očesa na stoječih mrežah za ribolov z ludrom, z 
zagonico ali s fružatom ne sme biti manjša od 40 mm. 

20. člen 
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(27. člen) 

Z ludrom, zagonico ali fružatom se ne sme približati lovišču za 
ribolov drobne modre ribe na razdaljo, manjšo od pol morske 
milje. 

5. Ribolov z obalnimi mrežami potegalkami 

21. člen 

(28. člen) 

Ribolov z obalnimi mrežami potegalkami (z migavicami, z 
giričnicami, s kogoli, s strašini in podobno) je dovoljen od 1. 
oktobra do 30. aprila. 

22. člen 

(29. člen) 

Ribolov z obalnimi mrežami potegalkami (z migavicami, z 
giričnicami, s kogoli ali s strašini) se lahko opravlja na 
območjih, ki so primerna za takšen lov gir, da se vlečejo mreže 
z vrvjo iz kopnega ali pa iz zasidrane ladje ali čolna od morja 
proti obali. 

23. člen 

(30. člen) 

Velikost očesa na nobenem delu obalne mreže potegalke ne sme 
biti manjša od 12 mm. 

24. člen 

(31. člen) 
* 1 1 

Pri ribolovu z obalnimi mrežami potegalkami (z migavicami, z 
giričicami, s kogoli, s strašini in podobno) za lov male plave 
ribje ulov drugih vrst rib lahko do 20% od skupne mase ulovljene 
male plave ribe. 

Pri ribolovu z obalnimi mrežami potegalkami je ulov drugih vrst 
rib lahko do 20% od skupne mase ulovljenih gir. 
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Če je delež ulova nedoraslih rib na določenem območju pri enem 
izvleku mreže več kot 50% od skupne mase ulova, se mora ribolov 
na tem območju prekiniti. 

Ulov nedoraslih rib in drugih morskih živali je lahko največ do 
20% od skupne mase ulova. 

6. Ribolov s stoječimi mrežami 

25. člen 

(32. Člen) 

Za stoječe mreže se štejejo trojne oziroma enojne mreže, ki se 
postavljajo na morsko dno ali na določeno globino, zaradi lova 
rib in drugih morskih živali s čakanjem ali s plašenjem. 

26. člen 

(33. člen) 

Trojne stoječe mreže so: 

- enoletne stoječe mreže - popunice za lov pridnenih vrst rib in 
drugih morskih živali; 

- večtalne stoječe mreže za lov salp in drugih pridnenih vrst 
rib (salparice) na arduro ali z ograjevanjem za to primernih 
območij; 

- večtalne stoječe mreže za lov listov (listovke). 

Velikost očesa na mrežah iz prejšnjega odstavka tega člena ne 
sme biti manjša kakor: 

- 28 mm na mrežah popunicah, 

- 40 mm na mrežah salparicah, 

- 36 mm na mrežah listovkah. 

Ribolov z mrežami popunicami, salparicami, listovkami in 
poštami, pa je dovoljen vse leto. 

27. člen 
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(34. člen) 

Enojne stoječe mreže so: 

- mreže bukvare, 

- mreže gavunare, 

- mreže giričnice (buskavice), 

- mreže za lov rakovic (rakovice), 

- mreže prostice (sanadiže), 

- mreže vojge za lov drobnih modrih rib, 

- mreže za lov morske divjadi (psare, skalatare), 

- stoječi kogoli. 

Velikost očesa na enojni stoječi mreži iz prejšnjega odstavka ne 
sme biti manjša kakor: 

-10 mm na mrežah gavunarah; 

- 16 mm na mrežah giričnicah; 

- 150 mm na mrežah za lov rakovic; 

- 28 mm na mrežah prosticah (sanadižah); 

- 16 mm na mrežah vojgah; 

- 60 mm na mrežah za lov morske divjadi; 

i - i j .. i ; ' i 
- 8 mm na mrežeh stoječih kogolih. 

Ribolov z mrežemi bukvarami je dovoljen v času odi. maja do 1. 
marca, z mrežemi gavunarami od 1. novembra do 1. maja. Ribolov z 
drugimi mrežemi iz prvega odstvaka tega člena je dovoljen vse 
leto. 

28. člen 

(35. člen) 

Za lov cipljev je dovoljeno uporabljati krožne mreže 
(ciplarice), v katerih ne sme biti velikost očesa manjša kakor 



26 mm. 

7. Ribolov s parangali, z vrŠami in z drugimi malimi 
ribolovnimi sredstvi 

29. člen 

(36. člen) 

Gospodarski ribolov s parangali je dovoljeno opravljati s trnki, 
ki imajo zunanjo širino loka večjo od 9 mm. 

30. člen 

(37. člen) 

Na vršah za lov rib in malih rakov, ki so pletene iz kovine, ne 
smejo biti očesa manjša kakor 26 mm. 

31. člen 

(38. člen) 

Pri ribolovu z vrvico, z ribiško palico in podobno, se smejo 
uporabljati samo trnki, ki imajo zunanjo širino loka večjo od 7 
mm. 

32. člen 

(39. člen) 

Pri gospodarskem ribolovu z ostmi ob razsvetljavi se ne smejo 
uporabljati svetilke z močjo nad 800 W. 

Pri ribolovu z ostmi ob razsvetljavi se ne sme motiti izvajanje 
ribolova z mrežami potegalkami in s stoječimi mrežami. 

33. člen 

(40. člen) 

Pri ribolovu s stoječimi mrežami, s parangali in z vršami se 
morata vidno zaznamovati lega in smer teh sredstev, ko so v 
morju. 
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Kot vidno znamenje iz prejšnjega odstavka se šteje plavajoče 
znamenje (manal), kije svetle barve, premera najmanj 30 cm in 
na katerem je označena registrska številka čolna ali ladje. 

V pasu znotraj ene morske milje od obale mora biti razdalja med 
mrežemi najmanj 200 m, izven pasu ene morske milje pa najmanj 
500 m. 

40a. člen 

Pri nabiranju školjk, spužev in morskih rastlinje dovoljena 
uporaba pincete, dleta, grabelj in klešč. 

III. ŠPORTNI RIBOLOV 

34. člen 

(41. člen) 

Športni ribolov je dovoljeno izvajati z uporabo čolna na vesla, 
jadra ali na motor samo s temile sredstvi: 

- z vrvicami (s tunjami, s panulami; 

- z ribiškimi palicami; 

- s podvodnimi puškami brez eksplozivnega polnjenja; 

- s harpunami; 

- s parangali do največ 150 trnkov; 

- z ostmi z uporabo svetilke do 400 W ali brez nje. 

Pri skupinskem športnem ribolovu (ki ga izvajajo člani pomorskih 
športnih društev, turisti in podobno), se smejo uporabljati tudi 
ribiške, športne in druge ladje. 

35. člen 

(42. člen) 

Pristojbina za športni ribolov je dohodek Republike Slovenije. 
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36. člen 

(43. člen) 

Pri izvajanju športnega ribolova sme ena oseba uporabljati: 
S ' 

- tri vrvice (tunje) z največ petimi trnki, dve panuli, dve 
ribiški palici, eno ost in pomožni ribiški pribor (sak, kavelj 
in podobno); 

- eno podvodno puško brez eksplozivnega polnjenja s harpuno 
oziroma z ostmi; 

- dve harpuni; 

- en ali več parangalov do skupaj 150 trnkov predpisane 
velikosti; 

- eno svetilko do 400 W za lov z ostmi z osvetlitvijo; 

- en čoln na vesla, jadra ali na motor. 

37. člen 

(44. člen) 

Osebam, ki se bavijo s športnim ribolovom, je prepovedano 
uloviti v enem dnevu več kot pet kilogramov rib, razen pri 
mednarodnih športnih tekmovanjih. Sem ne šteje ulov morske 
divjadi. 

38. člen 

(45. člen) 

Če organizirajo pomorska športna ribolovna društva, turistične 
organizacije ali skupine turistov s pet ali več oseb, 
priložnostna športna potovanja (športna križarjenja), zaradi 
skupnega športnega ribolova, smejo udeleženci uporabiti skupaj 
največ polovico sredstev in uloviti polovico ulova, ki je 
določana na osebo v prejšnjem členu. Omejitev velja za ribolov 
na podlagi.dovoljenja ali članske izkaznice pomorskega Športnega 
ribolovnega društva. 

39. člen 
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(46. člen) 

Občinska in medobčinska tekmovanja v športnem ribolovu na morju 
se smejo organizirati samo po programu tekmovanja, ki ga potrdi 
Zveza za športni ribolov na morju Slovenije, Portorož in s 
predhodnim soglasjem upravne enote. 

Državna in mednarodna športna tekmovanja v športnem ribolovu na 
morju se smejo organizirati samo s predhodnim soglasjem 
ministrstva, pristojnega za morsko ribištvo. 

40. člen 

(47. člen) 

Osebi, ki izvaja športni ribolov s podvodno puško, je dovoljeno 
gibanje pod vodo le z lastno močjo z uporabo plavuti. Pri tem 
mora imeti na površini znak (balon) oranžnorumene barve s 
premerom najmanj 30 cm in z mednarodnim znakom "potaplač v 
vodi". 

41. člen 

(48. člen) 

Prepovedano je imeti potapljaške aparate v čolnu ali na ladji 
ali jih nositi ob obali skupaj s podvodno puško, ne glede na to, 
ali ima oseba tudi dovoljenje za izvajanje podvodnih dejavnosti. 

48a. člen 

Osebam, ki se bavijo s športnim ribolovom, je prepovedan ribolov 
v pasu 50 m ob označenih mrežah za gospodarski ribolov in ob 
gojiščih školjk. 

IV. POSTOPEK PRI IZDAJANJU DOVOLJENJA 
ZA GOSPODARSKI IN ZA ŠPORTNI RIBOLOV 

42. člen 

(49. Člen) 

Šteje se, daje opravljanje gospodarskega ribolova občana edini 
ali glavni poklic, če dokaže, da se bo ukvarjal izključno ali s 
pretežnim delom svoje dejavnosti s tem ribolovom. 
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Šteje se, da se občan ne bo ukvarjal izključno ali s pretežnim 
delom svoje dejavnosti z gospodarskim ribolovom: 

- če je redno zaposlen; 

- če se kot samostojni podjetnik ali kot lastnik gospodarske 
družbe ukvarja z drugo pridobitno dejavnostjo; 

- če je uživalec osebne pokojnine, kije višja od povprečnega 
osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem 
letu. 

43. člen 

(50. člen) 

Delovni ljudje, ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom kot 
edinim ali glavnim poklicem, lahko uporabljajo pri ribolovu 
največ 20 stoječih mrež (popunic) ali skupaj do 800 metrov 
dolžine teh mrež ter največ 50 vrš za lov drobnih rakov 
(škampov). 

44. člen 

(51. člen) 

Osebe, ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom kot z 
dopolnilnim poklicem, smejo imeti na eni ladji ali na čolnu in 
uporabljati največ do 5 stoječih mrež ali skupaj do 200 metrov 
dolžine teh mrež, ne glede na vrsto teh mrež. 

Če izvaja več oseb iz prejšnjega odstavka gospodarski ribolov z 
eno ladjo oziroma s čolnom, sme imeti vsaka od teh oseb na ladji 
oziroma v čolnu hkrati največ do tri stoječe mreže oziroma 
skupaj do 120 metrov dolžine teh mrež. 

Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za mreže, ki služijo za 
lov morske divjačine (skalatre, psare), ter za stoječe mreže za 
lov rakovic. 

45. člen 

(52. člen) 

Osebe, ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom kot z edinim 
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oziroma glavnim poklicem ali z dopolnilnim poklicem ter osebe, 
ki se ukvarjajo s športnim morskim ribolovom (s člansko izkaznico 
pomorskega športnega ribolovnega društva ali z dovolilnico za 
športni ribolov), morajo pri ribolovu imeti pri sebi dovolilnico 
za ribolov oziroma člansko izkaznico pomorskega športnega 
ribolovnega društva. 

V. DRUGE DOLOČBE 

46. člen 

(53. člen) 

Ribolov ali lov drugih morskih živali ni dovoljen bližje kot 200 
metrov od označenega mesta, kjer je gojišče rib ali školjk; 
prepovedano je približati se tem objektom bliže kot 50 metrov. 

47. člen 

(54. člen) 

Območja na katerih se gojijo ribe, školjke in druge morske 
živali morajo biti označena: 

- z imenom in oznakami organizacije združenega dela oziroma z 
imenom in naslovom lastnika oziroma uporabnika gojišča; 

- s primernimi dnevnimi in nočnimi oznakami. 

48. člen 

(55. člen) 

Prepovedano je puščati stoječe mreže, parangale in vrše (32., 
36. in 37. člen) v območjih, kjer je možno izvajati ribolov z 
obalnimi mrežami potegalkami (28. člen), na obrežjih, ki so 
naseljena ter v območjih, kjer je globina morja manjša kot 5 
metrov. 

49. člen 

(56. člen) 
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Se črta (Uradni list SRS, št. 27-1283/87) 

(glej opombo (1)) 

(Izjemoma se ne upošteva pri gospodarsko pomembnih ribah in 
drugih morskih živalih njihova velikost pri lovu z mrežo 
plavarico in mrežo za globinski lov.) 

******************** 

50. člen 

(57. člen) 

Velikost očesa na mrežah se mori v mokrem stanju od vozla do 
vozla po dolžini stranice očesa. 

51. člen 

(58. člen) 

******************** 

Se črta (Uradni list SRS, št. 27-1283/87) 

(glej opombo (1)) 

(Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na velikost očesa na 
ribolovnih sredstvih (26. člen, 30. člen, drugi odstavek 33. 
člena, drugi odstavek 34. člena ter 35. in 37. člen) in določbe 
o postavljanju plavajočih znakov (53. člen) se začno uporabljati 
po poteku dveh let od dneva, ko začne veljati ta pravilnik.) 

52. člen 

(59. člen) 

Kršitelj določb tega pravilnika se kaznuje po kazenskih določbah 
zakona o morskem ribištvu. 

53. člen 
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(60. člen) 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

******************** 

(Objavljeno 16.11.1977) 

******************** 

(1) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih 
in načinu opravljanja gospodarskega in športnega ribolova 
(Uradni list SRS, št. 27-1238/87), objavljen 10. 6. 1987, velja 
od 18. 6. 1987 

t******************* 

(2) Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih in načinu 
opravljanja gospodarskega in športnega ribolova (Uradni list RS, 
št. 36-2362/96), objavljen 12. 7. 1996, velja od 20. 7. 1996 

******************** 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

MEDVLADNA KONFERENCA O PRISTOPU 
REPUBLIKE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI 

DODATNA POJASNILA K POGAJALSKEMU IZHODIŠČU ZA PODROČJE 23 
VARSTVO POTROŠNIKOV IN ZDRAVJA 

Direktiva o turističnih paketih (Package Travel Directive 90/314/EEC) je v slovenskem 
pravnem redu uveljavljena v Zakonu o obligacijskih razmerjih, Zakonu o pospeševanju 
turizma in Pravilniku o načinu in postopku za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti 
organiziranja in dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu 
vodenja registra izdanih licenc (Ur. list RS št. 13/99). Angleški prevod pravilnika prilagamo v 
prilogi II. Angleški prevod zakona o pospeševanju turizma in členov iz zakona o obligacijskih 
razmerjih, ki se nanašajo na direktivo je bil že predan Evropski Komisiji. 

Republika Slovenija je od oddaje pogajalskega izhodišča za področje 23 že izvedla naslednje 
ukrepe na katere želi opozoriti Konferenco za pristop Republike Slovenije k Evropski Uniji: 

• V pogajalskih izhodiščih je bil za uveljavitev določb Direktive o splošni varnosti 
proizvodov (Directive 92/59 EEC on general product safety) in Direktive o nevarnih 
imitacijah (Directive 87/357/EEC on products which, appearing to be other than they are, 
endanger the health or saftey of the consumers) predviden Zakon o tehničnih zahtevah za 
proizvode.Ta zakon bo sprejet do 30.6. 2002 in se bo začel izvajati do 31.12. 2002. Da bi 
omogočila hitrejši prevzem določb teh direktiv, jih je Vlada Republike Slovenije zajela v 
Zakon o splošni varnosti proizvodov. Vlada Republike Slovenije je ta zakon že 
obravnavala inje trenutno v obravnavi v državnem zboru. Sprejet bo do konca leta 1999. 

• Posebna delovna skupina je pripravila ekspertizo o potrošniških kreditih. Na osnovi te 
ekspertize bo pripravljen zakon o potrošniških kreditih, ki ga bo vlada obravnavala v 
zadnjem četrtletju 1999. 

• Strokovna delovna skupina je že pričela pripravljati spremembe in dopolnitve Zakona o 
varstvu potrošnikov. Zakon bo vlada obravnavala v zadnjem četrtletju 1999. Iz priloge 1 k 
pogajalskemu izhodišču za področje 23 je razvidno katere direktive bodo vključene v 
spremenjenem in dopolnjenem Zakonu o varstvu potrošnikov. 

Republika Slovenija bo krepila institucije za nadzor in izvajanje zakonodaje na tem področju. 
Program za kadrovsko krepitev obstoječih institucij, ki ga je sprejela Vlada Republike 
Slovenije, se že izvaja. Kadrovska krepitev je predvidena postopno do konca leta 2002. 
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Republika Slovenija bo ohranila obstoječo pravno ureditev, ki določa, da morajo biti pisna 
sporočila namenjena potrošnikom, vključno z deklaracijami, oglaševalska sporočila, 
garancijski listi, tehnična navodila in navodila za uporabo blaga v slovenskem jeziku. Takšna 
ureditev ne izključuje uporabe drugih jezikov poleg slovenskega. Ureditev temelji na 11. 
členu Ustave Republike Slovenije, na 23. členu Zakona o standardizaciji (Ur.list RS št. 1/95), 
na 28. členu Zakona javnih glasilih (Ur.list RS št. 18/94) in na 2., 12., 16. in 33. členu Zakona 
o varstvu potrošnikov (Ur.list RS št. 20/98, 25/98) (glej Prilogo II). 
Republika Slovenija meni, daje našteta zakonodaja v skladu z acquis in ne predstavlja ovire 
prostemu pretoku blaga in storitev. 

V Ljubljani, 18.3.1999 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

MEDVLADNA KONFERENCA O PRISTOPU 
REPUBLIKE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI 

DODATNA POJASNILA K POGAJALSKEMU IZHODIŠČU ZA PODROČJE 23 
VARSTVO POTROŠNIKOV IN ZDRAVJA 

PRILOGA II j 

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

11. člen 

Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali 
madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. 

ZAKON O STANDARDIZACIJI (Ur.list RS št. 1/95) 

23. člen 

Vsi proizvodi morajo biti opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, ki mora vsebovati 
naslednje podatke o proizvodu: 
- naziv proizvoda; 
- tip proizvoda; 
- ime proizvajalca. 

S posebnim predpisom o deklariranju in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona, 
se lahko za določene proizvode natančneje določi način deklariranja ter dodatne elemente 
deklaracije. 

ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV (Ur.list RS št. 20/98, 25/98) 

2. člen 

S potrošniki je podjetje dolžno poslovati v slovenskem jeziku in pri tem v pisnih sporočilih 
uporabljati celotno ime svoje firme in sedež. 

12. člen 

Oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom, ne sme biti nedostojno ali 
zavajajoče. 

Oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jeziku, razen če z drugim predpisom ni 
drugače določeno. 
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Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni oglaševanje, ki vsebuje sestavine, ki so 
žaljive ali bi lahko bile žaljive za potrošnike, bralce, poslušalce in gledalce, ali sestavine, ki 
nasprotujejo morali inje kot nedostojno oziroma zavajajoče opredeljeno v kodeksu slovenske 
oglaševalske zbornice. 

Zavajajoče oglaševanje pomeni kakršnokoli oglaševanje, ki na kakršenkoli način, vključno s 
predstavitvijo izdelka ali storitve, zavaja ali lahko zavaja potrošnika. Zavajajoče oglaševanje 
je zlasti oglaševanje, ki izkorišča ali bi lahko izkoriščalo potrošnikovo neizkušenost in 
neznanje v dobičkonosne namene, ki vsebuje nejasnosti, čezmerna pretiravanja ali druge 
podobne sestavine, ki potrošnika zavajajo ali bi ga lahko zavajale. 

16. člen 

Za tehnično zahtevnejše blago, stanovanja in poslovni prostor je proizvajalec ob sklenitvi 
pogodbe dolžan izročiti potrošniku garancijski list, tehnično navodilo in seznam pooblaščenih 
servisov. 

Pooblaščenec je tisti servis, ki ima veljavno pooblastilo proizvajalca, da lahko izvaja servisna 
dela na proizvodih in ima sklenjeno pogodbo za dobavo originalnih rezervnih delov. 

Dokumenti iz prvega odstavka morajo biti v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivi. 

Proizvajalec je dolžan zagotoviti popravilo in vzdrževanje izdelka tako, da servis opravlja 
sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. 

Tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga je proizvajalec dolžan potrošniku 
zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate. 

Pravice iz garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalca 

33. člen 

Blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben določen postopek oziroma bi 
potrošnik z njegovo napačno uporabo lahko povzročil nevarnost zase ali za druge ali 
onesnažil okolje, mora podjetje priložiti navodilo za uporabo. 

Navodilo za uporabo mora biti v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivo. 

ZAKON O JAVNIH GLASILIH (Ur.list RS št. 18/94) 

28.člen 
Oglasi in druga plačana obvestila se v javnem glasilu in drugih oblikah javnega obveščanja 
objavljajo v slovenskem jeziku, razen v primerih, če javno glasilo izhaja v tujem jeziku. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja na narodnostno mešanih območjih, kjer sta poleg 
slovenščine uradna jezika italijanščina oziroma madžarščina. 
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Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti 
organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja 
turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc 

Uradni list RS, št. 13-621/99 

1. člen 

Ta pravilnik določa način in postopek pridobitve in odvzema 
licence, vrsti licenc, vsebino in način vodenja registra izdanih 
licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih 
potovanj ter dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih 
potovanj v skladu s 36. členom zakona o pospeševanju turizma. 

Licenca je javna listina, ki jo izda Gospodarska zbornica 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj licence) po 
postopku, ki ga urejata zakon o pospeševanju turizma in ta 
pravilnik. 

Domača pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: 
predlagatelj) pridobi pravico za opravljanje dejavnosti 
organiziranja turističnih potovanj ter dejavnosti prodaje oziroma 
posredovanja turističnih potovanj samo na podlagi licence. 

I. NAČIN IN POSTOPEK PRIDOBITVE LICENCE 

2. člen 

Predlagatelj lahko začne postopek za pridobitev licence za 
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, 
dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj z 
vlogo, ki jo vloži pri izdajatelju licence. 

3. člen 
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Predlagatelj mora v vlogi iz prejšnjega člena tega pravilnika 
navesti podatke o: 

Predlagatelju: 

- za fizične osebe: priimek in ime, enotno matično številko 
občana, stalno bivališče (ulica, hišna Številka, kraj in pošta), 
ime firme, matična številka, poslovni sedež (ulica, hišna 
številka, kraj, pošta, telefon), opis dejavnosti, 

- za pravne osebe: ime firme, matična številka, poslovni sedež 
(ulica, hišna številka, kraj, pošta, telefon), opis dejavnosti, 
priimek in ime, enotno matično številko in stalno bivališče 
zastopnika pravne osebe. 

Vrsti licence: 

- licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih 
potovanj, 

- licenca za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja 
turističnih potovanj. 

4. člen 

K vlogi za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti mora 
predlagatelj predložiti pisna dokazila o: 

registraciji oziroma priglasitvi dejavnosti in poslovnem sedežu 
in sicer: 

- za pravno osebo, kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ga izda 
sodišče skladno s 7. členom zakona o sodnem registru (Uradni list 
RS, št. 13/94) ter obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po 
dejavnosti, ki ga izda Statistični urad Republike Slovenije, 

- za fizično osebo, kopijo priglasitvenega lista pri organu, 
pristojnem za javne prihodke ter obvestilo o identifikaciji in 
razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad Republike 
Slovenije, 

poslovnem prostoru in sicer: 

- dokazilo pristojnega upravnega organa, 

izobrazbi in sicer: 
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- za osebo, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj 
oziroma turističnega agenta v pravnem prometu: overjeno kopijo 
spričevala o končani višješolski izobrazbi in kopija spričevala 
končane srednje šole z navedbo ocene iz dveh tujih jezikov 
oziroma overjena kopija potrdila o znanju dveh tujih jezikov na 
ravni srednje strokovne izobrazbe, izdano s strani institucije, 
ki ima verificiran program, 

- za zaposlene, ki opravljajo dejavnost organiziranja in prodaje 
turističnih potovanj: spisek zaposlenih, enotne matične številke 
občana, kopije spričeval o končani, najmanj srednji šoli, z 
navedbo ocene iz dveh tujih jezikov, oziroma kopije potrdil o 
znanju dveh tujih jezikov na ravni srednje strokovne izobrazbe, 
izdano s strani institucije, ki ima verificiran program, 

delovnih izkušnjah v dejavnosti: 

- oseba, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj 
oziroma turističnega agenta v pravnem prometu: fotokopija delovne 
knjižice oziroma fotokopija pogodbe o razporeditvi na ustrezno 
delovno mesto, iz katerih so razvidni podatki o zahtevanih 
delovnih izkušnjah, 

zavarovanju: 

- za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 
organiziranja turističnih potovanj: kopija sklenjene pogodbe z 
zavarovalnico za primer nesolventnosti, ki se nanaša na 
zavarovanje stroškov vrnitve oseb s potovanja v kraj njihovega 
bivališča (garantno pismo), 

- za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje 
oziroma posredovanja turističnih potovanj: kopije sklenjenih 
pogodb o prodaji oziroma posredovanju s pravno ali fizično osebo, 
ki opravlja dejavnost organiziranja turističnih potovanj, 

nekaznovanosti: 

- oseba, ki vodi dejavnost organiziranja ali prodaje oziroma 
posredovanja potovanj: potrdilo iz katerega je razvidno, da ni 
bila obsojena zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo oziroma 
promet. 

Pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki se nanašajo na 
izobrazbo, delovne izkušnje in zavarovanje za primer 
nesolventnosti, lahko predlagatelj predloži tudi v originalu in 
kopiji, pri čemer se mu original vrne. 
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5. člen 

Če izdajatelj licence ugotovi, da vloga za izdajo licence ni 
popolna, pisno pozove predlagatelja, dajo dopolni v roku 15 dni. 

Kolikor predlagatelj vloge v navedenem roku ne dopolni, se le-ta 
s sklepom zavrže. 

6. člen 

Ko izdajatelj licence ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za 
pridobitev licence, predlagatelju izda odločbo o dodelitvi 
licence. Odločba o dodelitvi licence mora vsebovati naslednje 
podatke o predlagatelju: 

- firma oziroma ime predlagatelja, 

- matična številka, 

- poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta), 

- dejavnost, za katero se izdaja licenca, 

- čas veljavnosti licence, 

- obrazložitev odločbe. 

Izdajatelj licence na podlagi pravnomočne odločbe objavi podatke 
o upravičencih do licence (številko in datum izdaje odločbe, 
firma oziroma ime upravičenca, matična številka) v Uradnem listu 
Republike Slovenije na stroške predlagatelja. 

Izdajatelj licence je dolžan podatke o novih upravičencih do 
licence mesečno posredovati pristojnim inšpekcijam in 
ministrstvu, pristojnem za turizem. 

7. člen 

Če izdajatelj licence ugotovi, da predlagatelj ne izpolnjuje 
pogojev za izdajo licence, izda o tem negativno odločbo. Zoper to 
odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni na ministrstvo, 
pristojno za turizem. 

8. člen 

Izdajatelj izda licenco za dobo petih let. 
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Predlagatelj mora en mesec pred iztekom pogodbe o zavarovanju 
dostaviti novo letno pogodbo oziroma garantno pismo, kot dokazilo 
o sklenjenem zavarovanju za primer nesolventnosti. 

Domače pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 
organiziranja ali prodaje oziroma posredovanja turističnih 
potovanj so dolžne najmanj mesec dni pred iztekom veljavnosti 
licence vložiti vlogo za izdajo nove licence in dokazati, da še 
izpolnjujejo vse predpisane pogoje. 

9. člen 

Domače pravne in fizične osebe, ki prenehajo opravljati dejavnost 
organiziranja ali dejavnost prodaje oziroma posredovanja 
turističnih potovanj, so dolžne o tem v 30 dneh pred prenehanjem 
opravljanja dejavnosti, obvestiti izdajatelja licence in mu 
vrniti licenco ter vse kopije licence. 

10. člen 

Domače pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 
organiziranja ali dejavnost prodaje oziroma posredovanja 
turističnih potovanj so dolžne v 8 dneh posredovati izdajatelju 
licence vse spremembe podatkov, ki so potrebni za presojo 
upravičenosti za pridobitev licence. 

11. člen 

Izdajatelj licence lahko odvzame licenco domači pravni in fizični 
osebi, če izdajatelj licence ali pristojni inšpektor ugotovi, da 
ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za licenco. 

Izdajatelj licence izda odločbo o odvzemu licence in obenem 
pozove pravno ali fizično osebo, da v roku osmih dni po 
pravnomočnosti odločbe izdajatelju vrne licenco in vse kopije 
licence. 

O odvzemu licence se obvesti pristojno inšpekcijo in ministrstvo, 
pristojno za turizem. Na podlagi pravnomočne odločbe izdajatelj 
objavi podatke o odvzetih licencah (številko in datum izdaje 
odločbe, ime pravne ali fizične osebe, matična številka) v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

12. člen 
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Zoper izdano odločbo o odvzemu licence iz prejšnjega člena je v 
roku petnajstih dni dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno 
za turizem. 

13. člen 

Licenca preneha veljati: 

- z dnem poteka njene veljavnosti, 

- z dnem izdaje odločbe iz 11. člena tega pravilnika, 

- z dnem, koje izdajatelj licence na podlagi obvestila, o 
prenehanju dejavnosti organiziranja ali prodaje oziroma 
posredovanja turističnih potovanj izbrisal subjekt iz registra. 

14. člen 

V postopku izdaje in odvzema licence se poleg določb tega 
pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov o splošnem 
upravnem postopku. 

15. Člen 

Izdajatelj licence na podlagi odločbe o podelitvi licence lahko 
izda upravičencu do licence certifikat o pridobljeni licenci, ki 
je informativne narave. Certifikat se izda na enem od obrazcev, 
ki sta v prilogi 1. in 2. in sta sestavna dela tega pravilnika. 
Imetniki licence smejo v pravnem prometu uporabljati tudi znak 
(logotip) pridobljene licence, ki ga določi izdajatelj licence. 
Logotip se uporablja vedno skupaj s Številko licence. 

Kolikor predlagatelj tako želi, lahko izdajatelj izda več kopij 
certifikata, ki morajo ustrezati številu poslovalnic 
predlagatelja. 

II. REGISTER IZDANIH LICENC 

16. člen 

Register izdanih licenc in kopij licenc vodi Gospodarska zbornica 
Slovenije, Združenje za gostinstvo in turizem, Ljubljana, 
Slovenska cesta 54. 
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17. člen 

V registru izdajatelja licenc se vsakemu subjektu, ki mu je bila 
izdana licenca dodeli evidenčna številka. 

18. člen 

V registru se poleg evidenčne številke in številke licence vodijo 
še naslednji podatki: 

1. firma oziroma ime, 

2. matična številka, 

3. podatki o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, 
zaporedna številka vpisa), 

4. poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, 
telefonska številka), 

5. pravno organizacijska oblika, 

6. število poslovalnic, 

7. naslovi poslovalnic (ulica, hišna številka, kraj, poštna 
številka, telefonska številka), 

8. dejavnost z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda 
standardne klasifikacije dejavnosti, 

9. davčna številka, 

10. zavarovalnica in številka pogodbe z zavarovalnico, ki se 
nanaša na zavarovanje za primer nesolventnosti (za subjekte, 
registrirane za prodajo oziroma posredovanje turističnih 
potovanj: ime organizatorja potovanj in številka pogodbe o 
posredovanju turističnih potovanj) za zavarovalno obdobje, 

* 

11. v zvezi z osebami, ki vodijo dejavnost in zastopajo subjekt v 
pravnem prometu: 

- enotna matična številka občana, 

- ime in priimek, 

- naslov stalnega bivališča, 
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- naziv in številka spričevala zadnje končane šole, 

- naziv in številka potrdila znanja dveh tujih jezikov na ravni 
srednje strokovne izobrazbe (če v spričevalu ni navedena ocena iz 
dveh tujih jezikov), 

12. v zvezi z zaposlenimi osebami, ki opravljajo dejavnost 
organiziranja ali prodaje oziroma posredovanja turističnih 
potovanj: 

- enotna matična številka občana, 

- ime in priimek, 

- naslov stalnega bivališča, 

- naziv in številka spričevala zadnje končane šole, 

- naziv in številka potrdila znanja dveh tujih jezikov na ravni 
srednje strokovne izobrazbe (če v spričevalu ni navedena ocena iz 
dveh tujih jezikov), 

13. podatki o spremembah iz 10. člena tega pravilnika, 

14. datum prenehanja veljavnosti licence. 

19. člen 

Za vsak subjekt, ki mu je bila izdana licenca, se vodi tudi 
zbirka listin, ki je označena s številko vpisa v register in 
številko licence. 

Zbirko listin hrani izdajatelj licenc. 

- 20. člen 

Subjekt, ki mu je bila izdana licenca, se izbriše iz registra v 
primeru prenehanja veljavnosti licence iz 13. člena v roku 30 
dni. Subjektu, kije bil izbrisan iz registra, izdajatelj licence 
v 30 dneh vrne zbirko listin, arhivira pa fotokopijo zbirke 
listin. 

21. člen 

Vpogled v register izdanih licenc zagotovi izdajatelj licenc z 
računalniškim izpisom subjektov, ki so jim bile izdane licence. 
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Za varovanje osebnih podatkov pri vodenju registra se uporabljajo 
določbe predpisov o varstvu osebnih podatkov. 

22. člen 

Poleg registra izdanih licenc vodi izdajatelj tudi seznam 
subjektov, ki jim je iz razlogov iz 13. člena tega pravilnika 
licenca prenehala veljati. 

m. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

Gospodarska zbornica Slovenije kot izdajatelj licenc v 30 dneh po 
uveljavitvi tega pravilnika imenuje komisijo, katere naloga je 
preverjanje pogojev za izdajo licence po določbah tega pravilnika 
in predlaganje izdaje licenc. 

24. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu RS. 

PRILOGA 1 

Certifikat o pridobljeni licenci za opravljanje dejavnosti 
organiziranja turističnih potovanj 

Gospodarska zbornica Slovenije 

Skladno z zakonom o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 
57/98) in pravilnikom o načinu in postopku za pridobitev licence 
za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, 
dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter 
o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 
13/99) ter na podlagi odločbe o dodelitvi licence številka 
 z dne 
  je pridobil 

firma ali ime 

LICENCO 

<• maj 1999 153 poročevalec, št. 



za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj 

Številka licence: 

Licenca velja do: 

Ljubljana, dne podpis in žig 
izdajatelja 

PRILOGA 2 

Certifikat o pridobljeni licenci za opravljanje dejavnosti 
prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj 

Gospodarska zbornica Slovenije 

Skladno z zakonom o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 
57/98) in pravilnikom o načinu in postopku za pridobitev licence 
za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, 
dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter 
o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 
13/99) ter na podlagi odločbe o dodelitvi licence številka 
   z dne 
  je pridobil 

firma ali ime 

LICENCO 

za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja 
turističnih potovanj 

Številka licence: 

Licenca velja do: 

Ljubljana, dne podpis in žig 
izdajatelja 

(Objavljeno 5. 3. 1999) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

MEDVLADNA KONFERENCA O PRISTOPU 
REPUBLIKE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI 

DODATNA POJASNILA IN PREDLOGI K POGAJALSKIM IZHODIŠČEM 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODROČJE 25 - CARINSKA UNIJA 

Republika Slovenija je v pogajalskih izhodiščih za področje 25 - Carinska unija zahtevala 
odobritev izjeme pri višini carinskih oprostitev pri uvozu v potniškem prometu, in sicer 
namesto 175 ECU, carinsko oprostitev v višini 80 ECU. Ta zahteva je temeljila na pravnem 
redu Evropske skupnosti, kakor je bil slovenski delegaciji predstavljen na multilateralnem 
screeningu septembra 1998 oziroma kakor je bil obravnavan na bilateralnem screeningu 
oktobra 1998. 

V skladu s pravnim redom Evropske unije (Council Regulation (EC) No. 355/94 of 14 
February 1994 amending Regulation (EEC) No. 918/83 setting up a Community system of 
reliefs from customs duty, ameneded by Council Regulation No. 3316/94 of 22 December 
1994) sta Nemčija in Avstrija uveljavili posebno omejitev vrednosti blaga, ki ga potnik sme 
uvoziti na carinsko območje Evropske unije brez plačila carine. Če je za ostale države v 
veljavi vrednostna omejitev 175 ECU, sta bili ti dve državi za uvoz blaga v potniškem 
prekomejnem prometu na svojih kopenskih mejah s tretjimi državami pooblaščeni, da 
dopuščata brezcarinski uvoz le do skupne vrednosti blaga 75 ECU. V pogajalskih izhodiščih 
je Slovenija izrazila pričakovanje,da bo vprašanje vsebinsko in pravno-tehnično urejeno 
enako kot je urejeno v članicah Evropske unije, ki mejijo na države Srednje in Vzhodne 
Evrope. 

S 1. januarjem 1999 je začela veljati nova uredba - Council Regulation (EC) No. 2744/98 of 
14 December 1998 amending Regulation (EC) No. 355/94 of 14 February 1994 amending 
Regulation (EEC) and extending the temporary derogation applicable to Germany and 
Austria, ki določa prehodno obdobje do 1. januarja 2003, v katerem se bo vrednostna 
omejitev brezcarinskega uvoza v potniškem prometu, ki velja pri uvozu blaga preko 
kopenskih meja s tretjimi državami, postopno uskladila s splošno uveljavljeno vrednostno 
omejitvijo 175 ECU. S 1. januarjem 1999 je bila tako vrednostna omejitev povišana iz 
dosedanjih 75 na 100 ECU. 

V skladu s spremenjeno uredbo se bo torej prehodno obdobje za izjemo, ki jo uveljavljata 
Avstrija in Nemčija zaključilo z dnem, ki ga Slovenija upošteva kot dan predvidenega 
polnopravnega članstva v Evropski uniji. Glede na to, da so bili vsebinski razlogi Slovenije 
za zahtevo po izjemi glede višine carinske oprostitve pri uvozu blaga v potniškem prometu 
identični razlogom, zaradi katerih sta imeli nižjo carinsko oprostitev Avstrija in Nemčija in 
glede na to, da bo višina carinske oprostitve za ti dve državi z dnem predvidenega članstva 
Republike Slovenije v Evropski uniji enaka splošno veljavni oprostitvi, Republika Slovenija 
ugotavlja, da zahteva po izjemi v zvezi z Council Regulation (EC) No. 355/94 of 14 February 
1994 amending Regulation (EEC) No. 918/83 setting up a Community system of reliefs from 
customs duty, ameneded by Council Regulation No. 3316/94 of 22 December 1994, ni več 
potrebna. 

Republika Slovenije zaradi spremembe pravnega reda Evropske unije na področju 
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uveljavljanja carinskih oprostitev v potniškem prometu, tako odstopa od prvotne zahteve po 
izjemi glede Council Regulation (EC) No. 355/94 of 14 February 1994 amending Regulation 
(EEC) No. 918/83 setting up a Community system of relief s from customs duty, ameneded by 
Council Regulation No. 3316/94 of 22 December 1994, vendar si pridržuje pravico, da bo to 
vprašanje ponovno izpostavila, če bo nadaljnji razvoj pravnega reda Evropske unije na tem 
področju pokazal, da zato obstaja potreba. 
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naročilnica 

•me in priimek: 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Davčna številka: 

naročam  

Datum:   

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-222 
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni 
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od prometa 
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992). 
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