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Ljubljana, 28. 1. 2015 

  

Zadeva: Poslabšanje stanja na območju Nature 2000 

 

Spoštovana ministrica Majcen, 

 

želimo vas opozoriti na nesprejemljiv poseg, ki je ogrozil integriteto reke Soče in habitat 

soške postrvi, Salmo marmoratus, ki je zaščitena z Direktivo o habitatih EU (Direktiva 

92/43/EEC).   

28. novembra 2014 je Vlada RS sprejela Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi 

poplav, ki ga je pod vašim vodstvom pripravila ad-hoc medresorska delovna skupina. V 

prvem sklopu ste opredelili nabor nujno potrebnih interventnih gradbenih del na 

slovenskih vodotokih, ki bodo preprečila, da bi bile škode v primeru ponovitve poplav, 

še večje. Nabor del je pripravila Agencija RS za okolje v sodelovanju z izvajalci 

gospodarske javne službe urejanja voda, izvedena pa naj bi bila do junija 2015.  

Eden od predvidenih ukrepov je tudi interventna ureditev leve brežine Soče pod 

pokopališčem v Kobaridu, ki je bila poškodovana po poplavah v Posočju leta 2012. 

Ukrep je bil uvrščen med nujno potrebna interventna gradbena dela, ki so se začela brez 

upoštevanja mnenj ostalih vpletenih institucij in posvetovanja z deležniki. Posledično je 

bilo uničeno eno od pomembnih naravnih drstišč soške postrvi (Salmo 

marmoratus) v zgornjem toku reke Soče. Soška postrv je z uvrstitvijo na seznam 

priloge II Direktive o habitatih evropsko pomembna vrsta, katere habitat je 

potrebno varovati. Menimo, da z naslova neposrednega tveganja za zdravje in varnost 

ljudi, omenjeni gradbeni poseg ne sodi v kategorijo interventnih ukrepov, temveč pod 

redna vzdrževalna dela. Poseg bi se moral izpeljati ob ustrezni okoljski presoji in s 

sodelovanjem zainteresiranih deležnikov. Če bi se delo izvedlo izven časa drsti Natura 

2000 vrste, bi se uničenju drstišča lahko izognili. Poleg tega menimo, da ukrep ni 

načrtovan sonaravno, ne uporablja najboljših razpoložljivih tehnik in alternativne 

metode izvedbe niso bile preučene, kar potencialno lahko vodi v poslabšanje ekološkega 

stanja reke.  



 

 

 

Fizične spremembe vodnih teles kot je reka Soča, so v okviru Vodne direktive možne 

zgolj pod jasno določenimi pogoji (člen 4.7, WFD 2000/60/EC), med drugim mora biti 

storjeno vse, kar je mogoče, da se ublažijo škodljivi vplivi na stanje vodnega telesa, poleg 

tega je potrebno oceniti ali so na voljo boljše rešitve. Člen 6.3 Habitatne direktive za 

projekte z verjetnimi znatnimi vplivi na območje pod varstvom Nature 2000, kakršno je 

drstišče soške postrvi, narekuje ustrezno presojo njegovih vplivov na okolje. Zato 

menimo, da dogodki v zvezi z Akcijskim načrtom interventnih aktivnosti zaradi poplav v 

Sloveniji kršijo evropsko in nacionalno zakonodajo. 

Pozivamo vas k takojšnji začasni ustavitvi intervencijskih posegov predvidenih v 

Akcijskem načrtu interventnih aktivnosti zaradi poplav, dokler ta ne bo v skladu z 

ustrezno okoljsko zakonodajo, da bi preprečili nadaljnjo okoljsko škodo v 

Sloveniji. Zahtevamo ponovno preučitev vseh predlaganih interventnih ukrepov 

in zagotovitev sodelovanja zainteresirane javnosti pri njihovi reviziji. 

Pričakujemo tudi, da boste zagotovili ustrezno sanacijo uničenega drstišča soške 

postrvi. 

O incidentu uničenja drstišča in vprašanju neskladnosti Akcijskega načrta interventnih 

aktivnosti zaradi poplav z evropsko zakonodajo smo obvestili tudi Evropsko komisijo. 

 

Lep pozdrav, 

 

 

Sergio Savoia 

Direktor Evropskega alpskega programa WWF  

  



 

Podporniki: 

 

 

http://www.cipra.org/sl

