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2. del: Odgovori na pobude zbora občanov Krajevne skupnosti Bilje
glede poplav
Občina Miren Kostanjevica je dne 16.11.2011 prejela zapisnik zbora občanov Krajevne
skupnosti Bilje, ki je potekal dne 10.12.2012. V nadaljevanju tega dopisa vam posredujemo
odgovor na vprašanja občanov glede poplav, ki so bila podana zboru.
Prvi del odgovorov je pripravil strokovni sodelavec Hidrotehnik d.d. :
Glede na strokovne podlage s katerimi razpolagamo in opozorilne karte poplav podajamo
naslednje odgovore.
Strokovne podlage:
Načrt obrambe pred poplavami za vodno območje Soče, izdelal VGP Soča Nova
Gorica, 1993, novelacija 2004,
Poplavne linije - po poplavah od 17.9 - 21.9.2010, program številka P-GO-76/10
izdelal Hidrotehnik d.d., oktober 2010,
Opozorilne karte poplav so javno dostopne na ATLASU OKOLJA.
1. Kakšen status (poplavno ali ne poplavno) je imelo območje ob naraslih vodah v
septembru 2010
Odgovor Hidrotehnik d.d.
Območje Biljenskega potoka na >Rusi poti< je imelo ob naraslih vodah v septembru 2010
glede na veljavne opozorilne karte poplav status nepoplavnega območja.
2. Kaj je bilo storjeno v času med septembrom 2010 in oktobrom 2012, kako in če kdaj
je bil status poplavnega območja spremenjen.
Odgovor Hidrotehnik d.d.
V tem času glede na veljavne opozorilne karte poplav status poplavnega območja ni bil
spremenjen.
3. V katerem statusu smo bili ob poplavi 2012.
Odgovor Hidrotehnik d.d.
Ob poplavi 2012 je območje Biljenskega potoka na >Rusi poti< imelo glede na veljavne
opozorilne karte poplav status nepoplavnega območja.
Vsi odgovori so podani na osnovi podatkov pridobljenih iz zgoraj navedenih strokovnih
podlag in opozorilnih kart poplav javno dostopnih na ATLASU OKOLJA.
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Kot izvajalci obvezne državne javne službe s področja urejanja voda na območju povodja
reke Soče bomo enako kot po poplavah leta 2010 na osnovi podatkov pridobljenih na terenu
v času poplav tudi za poplave oktobra 2012 izdelali poplavne linije. Glede na razsežnost
poplav se bo izdelalo poplavne linije tudi za vse manjše pritoke Vipave, ki so ob poplavah
močno poplavljali, kamor spada tudi Biljenski potok.
Omeniti velja, da je bil za Biljenski potok izdelan projekt >UREDITEV BILJENSKEGA
POTOKA<, številka projekta P - 167/00, vrsta PGD, PZI, izdelal Hydrotech d.o.o., julij 2000.
Projekt obravnava ureditev od vtoka v Vipavo do Biljenskih gričev (zajema tudi odsek
Biljenskega potoka na območju >Ruse poti<. Spodnji del Biljenskega potoka se je na osnovi
tega projekta že uredil.
Uroš Stibilj
Projektant
Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Vojkova 49, SI-5000 Nova Gorica
Telefon: +386 820 28 875 GSM: +386 (0)51 674 442

4. Želimo vedeti, kolikšna občinska in republiška sredstva je občina Miren-Kostanjevica
namenila za odpravo škode po poplavah v letu 2010 in s kolikšnimi sredstvi bo
razpolagala v letošnjem letu. Pričakujemo odgovor tudi na vprašanje, kako so se
sredstva iz leta 2010 razdelila med krajane Bilj, po katerih kriterijih se je škoda
poplačevala in kje so ti kriteriji objavljeni. Nas ne zanima, kdo je prejel odškodnino,
zanima nas, koliko jih je bilo poplačanih in v kakšnem razmerju glede na prijavljeno,
oziroma ocenjeno škodo.
Odgovor občinska uprava:
Občinska komisija za ocenjevanje škode po poplavah je začela popisovati škodo po
poplavah septembra 2010, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije iz 99. redne seje
dne 23.9.2010. Popisanih je bilo 108 objektov v Občini Miren-Kostanjevica, škoda nastala na
objektih je znašala 915.567,16 EUR. Vsa popisana škoda preko predpisanih obrazcev, je bila
vnesena v program Ajda ter preverjena s strani Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in
reševanje, Izpostava Nova Gorica, regijske komisije za popis škode. Po potrditvi prijavljene
škode s strani regijske komisije za ocenjevanje škode, so bili podatki posredovani na
Ministrstvo za okolje in prostor (trenutno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje). Povratne
informacije, kdo, kdaj in v kakšni višini so oškodovanci po poplavah, prejeli sredstva, Občina
Miren-Kostanjevica, s strani Ministrstva za okolje in prostor, ni prejela. Ministrstvo pri
razdelitvi sredstev za odpravo posledic poplav uporablja Zakon o odpravi posledic
naravnih nesreč, Pravilnik o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo
posledic naravnih nesreč, Uredbo o načinu izračuna višine sredstev za odpravo
posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za
obnovo stanovanj ter vso veljavno zakonodajo, predvsem zakonodajo in predpise s
področja javnih financ, javnih naročil, posegov v prostor, graditve objektov, urejanja voda in
varovanje okolja.
Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi naštete zakonodaje, določilo višino sredstev za
odpravo posledic na objektih, za posameznega oškodovanca, kateremu so poslali tudi
odločbo. O višinah zneskov občina ni bila obveščena.
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5. Zahtevam o tudi odgovor na vprašanja, kolikšna sredstva je občina namenila za
odpravo posledic letošnjih poplav, za kolikšna sredstva je zaprosila državo, koliko jih
je prejela oziroma jih pričakuje. Predvsem nas zanima, koliko sredstev je namenjeno
krajanom Bilj.
Odgovor občinska uprava:
Občinska komisija za ocenjevanje škode po poplavah 2012, je popisala in prijavila škodo na
javni infrastrukturi, v skupnem znesku 61.309,42 EUR. Do danes Občina Miren-Kostanjevica,
ni prejela sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, pričakujemo da bomo prejeli
vsaj del sredstev za škodo nastalo na javni infrastrukturi (61.309,42 EUR).
Občina Miren-Kostanjevica je za odpravo posledic poplav 2012, porabila v letu 2012 znesek
3.165,36 EUR, za sanacijo LC št. 260041, polega tega je nastali tudi stroški intervencije in
odvoza odpadkov v skupnem znesku 9.455,72 EUR. Trenutno potekajo sanacijska dela na
javni infrastrukturi v Občini Miren-Kostanjevica (lokalna cesta, javne poti, poljske poti).

6. Za nas je najpomembnejša zahteva po dogovoru, kam naj se obrnemo, da bomo tudi
Biljenci uveljavljali svoje pravice, ki jih upoštevajo na vseh prizadetih in poplavljenih
območjih Republike Slovenije.
Odgovor občinska uprava:
Koncesionar izbran iz strani države za vzdrževanje vodotoka Vipava je :Hidrotehnik
Vodnogospodarsko podjetje d.d., Vojkova 49, SI-5000 Nova Gorica; tel. 05 33 55 700.
Odgovornost za vzdrževanje vodotokov, odpravljanja posledic naravnih nesreč in izvajanja
investicij na vodotokih je na:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska 22
1000 Ljubljana
T: (01) 478 90 00
F: (01) 478 90 21
E: gp.mko(at)gov.si
Pristojnosti MKO na področju odprave posledic naravnih nesreč:











priprava predlogov za potrditev programov odprave posledic naravnih nesreč za
obnovo na stvareh na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč;
izvedba nujnih del za ustalitev in preprečitev širjenja posledic naravnih nesreč;
priprava strokovnih podlag in zagotovitev izvedbe raziskav za ugotovitev ogroženih
območij na vplivnem območju;
določitev potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za ureditev vplivnega območja
plazu ter priprava predlogov za prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih
infrastrukturnih objektov;
priprava predloga državnega prostorskega načrta v primerih večjih posegov v prostor;
pridobitev projektne dokumentacije;
vodenje upravnega postopka s področja odprave posledic naravnih nesreč;
spremljanje ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč;
vodenje zbirk podatkov kot podlaga za izvedbo preventivnih ukrepov in odpravo
posledic naravnih nesreč.

INVESTICIJ KOMUNALNE IN VODNE INFRASTRUKTURE
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Priprava in vodenje investicij komunalne in vodne infrastrukture na ministrstvu poteka v
sklopu navedenih skladov:
1. Iz Kohezijskega sklada (KS) se s pomočjo sredstev EU sofinancirajo veliki
infrastrukturni projekti za področje okolja, prometa ter trajnostne rabe energije.
Na področju okolja gre za projekte z navedenih področij:





ravnanje z odpadki,
varstvo okolja – področje pitne vode,
varstvo okolja – odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod ter
varstvo okolja – zmanjšanje škodljivega delovanja voda.
2. Sklad za vode / Vodni sklad

Zakon o vodah je v 162. členu določil, da se ustanovi Sklad za vode kot proračunski sklad. Z
njim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor.
Več o tem na spletnih straneh MKO:
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/investicije_komunalne_in_vodne_infrastrukture/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/odprava_posledic_naravnih_nesrec/

Podrobnejše informacije o aktivnostih ministrstva na področju investicij v vodotoke se
lahko pridobi na lokalni izpostavi stanju ARSO:
Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO)
Oddelek za povodja reke Soče
Cankarjeva 62, Nova Gorica
Tel.: +386 5 338 38 70
Zlatko Martin Marušič
Župan
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