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ZADEVA: PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VODAH
Spoštovani,
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju podaja pripombe k predlogu Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vodah.
Dopolnitev 3. člena predloga Zakona (tretjega odstavka 162. člena zakona), in sicer z
novo 11. točko, ki naj se glasi:

11. Občinskih projektov izgradnje ali obnove javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno
obremenitvijo, manjšo od 4.000 PE, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev strukturnih in
investicijskih skladov in pridobiti kreditov v ta namen.

Obrazložitev:
Posamezna občine namreč ugotavljajo, da so izpadle pri sofinanciranju iz naslova regijskih
sredstev, njihove čistilne naprave pa so zmogljivosti od 2.000 do 4.000 PE.
Dopolnitev 3. člena predloga Zakona (tretjega odstavka 162. člena zakona), in sicer z
novo 12. točko, ki naj se glasi:

12. nadomeščanje škode oškodovancem zaradi poplav na poplavnih območjih.

Obrazložitev:
Poplavne površine so večinoma določene tako, da se varuje večja naselja in industrijske obrate,
lastniki zemljišč, na katerih so poplavne površine, pa na to nimajo nobenega vpliva. V preteklih
desetletjih je Republika Slovenija zagotovila premalo sredstev za vzdrževanje vodotokov, vodnih
objektov in priobalnih zemljišč, posledično se je zelo povečalo število poplav in poplavna
ogroženost. Kmetje, ki obdelujejo poplavne površine se že leta, poleg drugih vremenskih
nevšečnosti, bojujejo tudi s poplavami in težavami, ki jih te prinašajo. Poplave jim ne uničijo samo
pridelka, temveč jim predstavljajo še dodaten strošek, saj morajo poplavljene površine tudi očistiti
(npr. poplavljeno travo pokositi, posušiti in sežgati).
Občine ocenjujejo, da je obstoječi sistem ocenjevanja škode, ki ga predvidevata Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami in Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode je neučinkovit
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in nezadosten, saj se mehanizem sproži le ob večjih nesrečah in se največkrat zaključi le pri
ocenjevanju. Do izplačila pride v zelo redkih primerih. Varstveni režim poplavno območje, in
pogosto v tej povezavi tudi območje Nature 2000, zelo omejujeta izvrševanje lastninske pravice
lastnikom zemljišč, v zameno za to pa lastniki zemljišč ne prejemajo nobene odškodnine ali
drugega nadomestila. Lastniki zemljišč na poplavnih območjih so zato postavljeni v
neenakopravnem položaj, saj se del premoženja državljanov varuje na škodo premoženja drugega
dela državljanov.
Zato je potrebno poleg preventivnih ukrepov, med katere sodi redno in temeljito vzdrževanje
vodotokov predvideti in urediti tudi ukrepe s pomočjo katerih se bo povrnila škoda tistim, ki jim je
povzročena, to pa so v največji meri kmetje in drugi ljudje, ki živijo na teh območjih. Nesporno
dejstvo je, da nekdo te površine mora obdelovati, vendar je vprašanje koliko časa bo temu še
tako, še posebej zaradi rizika, ki ga predstavljajo vse pogostejše poplave.
Glede na navedeno predlagamo, da se del sredstev Sklada za vode nameni tudi za nadomeščanje
škode oškodovancem zaradi poplav na poplavnih območjih.
Lepo pozdravljeni,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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