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Zadeva: Seznanitev z aktivnostmi MONG glede zagotavljanja ukrepov za varnost 
pred utopitvami na Soči v Solkanu 
 
 
 
Na povabilo novogoriškega župana so se na sedežu Mestne občine Nova Gorica dne 
31.7.2020 sestali predstavniki Soških elektrarn, Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije 
RS za vode,  Uprave RS za zaščito in reševanje, predstavnik Gasilske enote Nova Gorica 
in predstavniki uprave MONG z namenom, da bi se dogovorili za takojšnje ukrepe za 
zagotavljanje večje varnosti kopalcev ob reki Soči v Solkanu. Dogovorili so se, da bodo 
namestili fizične oznake v rečni strugi, ki bodo opozarjale na dvig gladine vode in 
spremljajoče večjezične table z opozorilom in razlago fizičnih oznak. 
 
3.8. se je ožja skupina sestala na terenu, kjer si je ogledala območje in se seznanila z 
obstoječimi opozorilnimi tablami ter določila 4 lokacije za postavitev fizičnih oznak nivoja 
vode  v rečni strugi. 12.8. je bilo na delovnem sestanku dokončno dogovorjeno glede 
lokacij fizičnih oznak, priprave ponudbe za izvedbo in izbira naročnika del. 
20.8. je bilo na delovnem sestanku dogovorjena vsebina in lokacije opozorilnih in 
pojasnilnih tabel. 
28.8. so bila zaključena dela za izdelavo 4 višinskih oznak vodne gladine v strugi reke 
Soče. V sredini septembra pa je bilo postavljenih tudi pet pojasnilnih tabel  in ena 
opozorilna tabla.  
 
Z dopisom št. 355-32/2020-1 z dne 4. 8. 2020 je Mestna občina Nova Gorica pozvala 
Vlado RS za sistemsko ureditev varnosti kopalcev in ostalih uporabnikov reke na 
območjih pod elektrarnami za celotno državo. 28.9.2020 smo prejeli s strani Ministrstva 
RS za obrambo odgovor št. 004-21/2020-9 v katerem sporoča, da je zaradi posebnosti 
posameznih vodnih površin, delovanja HE, pretoka in drugih spremenljivk nemogoče 
opredeliti enotne ukrepe za povečanje varnosti na vseh vodotokih ampak je treba poiskati 
rešitve za vsak primer posebej.  
 
Z namenom priprave dolgoročnih rešitev pa je Mestna občina Nova Gorica   organizirala 
sestanek 3.9.2020 v prostorih MONG, kjer so bili povabljeni predstavniki pristojnih 
ministrstev, predstavniki Holdinga slovenskih elektrarn, predstavniki SENG, predstavniki 
stroke s področja reševanja, predstavniki društev, krajevne skupnosti in civilne iniciative. 
Župan je na sestanku pozval prisotne predstavnike ministrstev, da prevzamejo 
koordinacijo delovne skupine, ker je obratovanje elektrarne v pristojnosti Vlade Republike 
Slovenije, kar izhaja iz sklenjene koncesijske pogodbe za gospodarsko izkoriščanje vode 
Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije. 
 
Tekom razprave je bilo ugotovljeno, da prisotni predstavniki ministrstev zavračajo pobudo 



 

za koordiniranje delovne skupine in pripravo študije o dolgoročnih rešitvah za varnost na 
Soči. 
V zaključkih se je MONG obvezala, da bo uredila boljše dostope do struge za primere 
reševanja. Na podlagi mnenja predstavnice Urada RS za zaščito in reševanje, in sicer 
nestrinjanja z ukinitvijo statusa območja kopalnih voda ali trajno prepovedjo kopanja na 
tem območju, župan MONG na dnevni red sledeče seje mestnega sveta ni uvrstil 
predloga o prepovedi kopanja na območju kopalnih voda Soče v Solkanu.  
 
V letu 2006 je bil sprejet Lokacijski načrt Športni park Solkan, kjer ima kopanje krajanov 
dolgoletno tradicijo poleg tega pa se je na tem območju razvilo tudi kajakaštvo, kjer so se 
kalili tudi zelo dobri tekmovalci in priznani trenerji. Ta del območja  sovpada tako z 
območjem, kjer je sklenjena  koncesijska pogodba s Soškimi elektrarnami, kot imetnik 
vodne pravice na območju reke Soče od Volčanškega mostu  do državne meje z 
Republiko Italijo. Del tega območje  je opredeljen kot območje kopalnih voda, kjer se kopa 
večje število ljudi in ustrezno tudi označeno z obvestilno tablo na podlagi predpisa 
Ministrstva za okolje in prostor.  
 
Župan Mestne občine Nova Gorica je z dopisom z dne 12.3.2021 pozval Ministra za 
okolje in prostor, Ministra za infrastrukturo in Ministra za obrambo za aktiven pristop k 
prizadevanjem za trajno rešitev zagotavljanja varnosti na Soči v Solkanu glede na to, da 
ima lokalna skupnost omejene možnosti za ukrepanje, dodatni ukrepi v zvezi z 
obveščanjem in opozarjanjem pa niso zadostna garancija za preprečevanje tveganja za 
nesreče, ki so predvsem posledica obratovanja hidro elektrarne.  
 
Skladno z Uredbo o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za 
proizvodnjo električne energije, ki koncesionarju nalaga zagotavljanje ukrepov za varnost 
prebivalcev med obratovanjem energetskega objekta ter določbami koncesijske pogodbe, 
da koncedent posreduje pri urejanju razmerij z lokalnimi skupnostmi je župan pozval 
ministre kot resorne nosilce, da pristopijo k prizadevanjem za trajne rešitve in preverijo 
možnosti prilagoditve obratovanja elektrarne v Solkanu ali predlagajo druge rešitve tako, 
da bodo omogočene rekreativne in športne aktivnosti na tem območju. 
 
Minister za okolje in prostor je na poziv odgovoril, da so že aktivno pristopili k reševanju 
omenjene problematike in kot pristojno ministrstvo so ponovno preverili ustreznost 
območja, kjer je določen status kopalne vode. Na podlagi strokovnih podlag so pripravili 
osnutek sprememb Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, kjer glede na izsledke 
strokovnih podlag predlagajo izvzem območja Soča-Solkan s seznama kopalnih voda.  
 
Minister za obrambo je v odgovoru navedel, da je v pristojnosti države predpisovanje 
splošnih ukrepov varstva pred utopitvami. Poleg tega pa je iz svoje resorne pristojnosti 
predlagal tudi nabor dodatnih ukrepov varstva pred utopitvami. 
Minister za infrastrukturo pa na naš poziv ni odgovoril.  
 
MONG je skladno z zaključki sestanka z dne 3.9. 2020  pripravila dokumentacijo za 
ureditev dostopa do struge na desnem bregu reke Soče. Takoj po pridobitvi vseh soglasij 
bo predvideno ureditev ploščadi tudi izvedla. 
 
Dne 5.5.2021 je na pobudo SENG Mestna občina Nova Gorica organizirala predstavitev 
Študije o zagotavljanju varstva pred utopitvami na področju rekreacijskega centra Solkan, 
ki jo je na podlagi naročila SENG  pripravil doc. dr. Boro Štrumbelj, prof. š.v.  iz Fakultete 
za šport, Univerze v Ljubljani. Na predstavitvi so bili prisotni poleg župana,  uprave 
MONG, predstavnikov SENG tudi predstavnik KS Solkan in predstavnika Civilne iniciative 
Rad imam Sočo. Vsi prisotni so se strinjali, da je Študija dobra podlaga za nadaljnja  



 

srečanja in sodelovanje pri realizaciji predlaganih ukrepov. Potrebno je nadaljevanje dela 
v ožji operativno tehnični skupini, ki lahko pripravi ukrep zvočne signalizacije še pred 
kopalno sezono. Pri nadaljnjem sodelovanju in dogovarjanju pa je nujno vključiti tudi 
pristojne ministre.      
 
 
 
Pripravila:                                                                                  
Vanda Mezgec, 
vodja službe za okolje in prostor                                                         
 
                                                                                                   dr. Klemen Miklavič 
                                                                                                             župan 


