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Spoštovani,

v na Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za 
obrambo ste naslovili poziv, da kot »resorni nosilci posameznih aspektov zapletenih 
razmerij pristopimo k prizadevanjem za tajno rešitev varnosti na reki Soči in preverimo 
možnosti prilagoditve obratovanja elektrarne v Solkanu z možnostmi izvajanja 
rekreativnih in športnih aktivnosti na tem območju«.

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor z vidika resorne pristojnosti Ministrstva za 
obrambo. 

Ministrstvo za obrambo lahko, iz svoje pristojnosti, posreduje predloge s področja 
varstva pred utopitvami, kot jih ureja Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVO). Varstvo 
pred utopitvami obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor ter financiranje 
ukrepov in dejavnosti za varstvo pred požarom, ki jih zagotavljajo tako država, kot 
samoupravne lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter 
fizične osebe v skladu z zakonom.

V pristojnosti države je, da predpisuje splošne ukrepe varstva pred utopitvami, 
določitev posebnih ukrepov glede na geografske, poselitvene, vremenske, tehnične in 
druge razmere, kot tudi njihovo načrtovanje, organiziranje, izvajanje ter sofinanciranje 
pa je v pristojnosti lokalnih skupnosti. ZVU tudi določa, da mora lastnik ali drug 
upravičenec vodnega in priobalnega zemljišča oziroma imetnik vodne pravice 
zagotoviti pogoje za preprečevanje oziroma zmanjšanje utopitev ter pogoje za 
reševanje. Skladno z ZVU lahko lokalna skupnost tudi prepove ali omeji športne 
dejavnosti ali dejavnosti v prostem času na delu vode, kjer obstaja posebna povečana 
nevarnosti utopitve. 

V primeru navedene problematike gre za določitev posebnih ukrepov varstva pred 
utopitvami.  

V zvezi z zagotavljanjem varnosti na reki Soči pri Solkanu pozdravljamo vsa dosedanja 
prizadevanja Mestne občine Nova Gorica za dosego tega cilja. Mestna občina Nova 
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Gorica je skupaj s Soškimi elektrarnami Nova Gorica že namestila dodatne vertikalne 
oznake z opozorilnimi in pojasnilnimi tablami v več jezikih, ki še dodatno opozarjajo 
obiskovalce območja na nihanje vodne gladine in s tem tudi na večjo nevarnost ter 
njeno obvezo za ureditev boljših dostopov do struge za primere reševanja.  

Kot dodatne ukrepe varstva pred utopitvami predlagamo:
- načrtno oglaševanje v lokalnih medijih, predvsem v času kopalne sezone, s ciljem 

ozaveščanja prebivalcev o nevarnostih izvajanja rekreacijsko športnih dejavnosti 
na odseku reke, kjer se ljudje že tradicionalno kopajo v večjem številu, s 
poudarkom na spreminjanju/dvigu vodne gladine na območju delovanja 
hidroelektrarne in s tem povezanimi tveganji,

- postavitev svetlobnih ali zvočnih signalov, ki bi kopalce pravočasno opozorili na 
dvig vodne gladine,

- zagotavljanje obvezne prisotnosti reševalca/ev iz vode na izpostavljenih odsekih, 
ali dežurstvih reševalcev iz vode v času kopalne sezone v obdobju 
spreminjanja/dviga vodne gladine Soške elektrarne. Skladno z ZVO tak ukrep 
lahko določi občina kot poseben ukrep varstva pred utopitvami,

- dodatno urejene dostope do reke Soče, ki bi omogočili hitrejše 
ukrepanje/reševanje v primeru nevarnosti utopitve,  

- da se v času kopalne sezone na navedenem odseku, vzdolž reke, namesti 
reševalna oprema, ki jo lahko uporabljajo kopalci, kot tudi table z napotki (po 
zgledu iz drugih držav) nudenja prve pomoči, klicanja ustreznih reševalnih služb na 
številko za klic v sili 112, informacij v zvezi z svetlobnimi, zvočnimi signali za 
opozarjanje dviga vodne gladine ipd.

Navedene ukrepe lahko, skladno z ZVO, načrtuje in izvaja Mestna občina Nova Gorica 
kot posebne ukrepe varstva pred utopitvami v sodelovanju s Soškimi elektrarnami, 
reševalci iz vode. 

Skladno z ZVO se lahko Mestna občina Nova Gorica in Soške elektrarne dogovorita o 
sofinanciranju navedenih ukrepov, oziroma izvedeta financiranje ukrepov preko 
projektov EU, pri čemer lahko vsebino projekta Uprava RS za zaščito in reševanje 
podpre z izdanim pismom podpore.

S spoštovanjem,

mag. Matej Tonin
      minister

Poslano:
– naslovniku po e pošti,
– URSZR. 
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