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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



ZAVOD EKOPREN, zavod za ekologijo in 
preventivo pred nesrečami 

Združenje za poplavno varstvo

Pameče- Slovenj Gradec
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Poplave iz zraka



Evakuacija



ČAKA NAS ZAHTEVNA SANACIJA

V zvezi s poplavami, ki so prizadele Mestno občino 
Slovenj Gradec  v novembru 2012, je izdelana 
Ocena tveganja v skladu z opredelitvami v 
Operativnem programu razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture 2007 -2013, ki opredeljuje: 

• Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.

• Posebna pozornost je namenjena gospodarskim 
družbam, ki so bile ob poplavah najbolj 
ogrožene.



ŠKODA V GOSPODARSTVU
SLOVENJ GRADCA

• Skupna škoda v občini je znašala 37 mio €,

• V industrijski coni Pameče  5 mio €,

• Vrednost zaščitnih ukrepov 

v Pamečah  2,4 mio €,

• Skupna škoda na vodotokih  v Mislinjski dolini 
je  8 mio €.



NALOGE DRŽAVE
• Ključna naloga Republike Slovenije ob 

sodelovanju občine je, da na področju urejanja 

voda sprejmeta načrt urejanja voda in zagotovita 

na poplavno ogroženih območjih vsaj 100-letno 

poplavno varnost. 

• S tem je možno zmanjšati ranljivost 

gospodarstva in zmanjšati morebitno nastalo 

škodo zaradi poplav oz. podnebnih sprememb.

• Uvesti je potrebno krizno upravljanje in ob tem 

pritegniti  banke  in zavarovalnice



OP ROPI
• Iz Operativnega programa razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture, vodnega sklada in sredstev 
občine se bodo sofinancirali  gradbeno tehnični 
ukrepi za obnovo  vodne infrastrukture za 
zagotovitev poplavne varnosti na poplavno najbolj 
ogroženih območjih, kjer so zgrajeni gospodarski 
objekti in kjer je bila škoda največja.

• Problem je bistveno prepočasen odziv institucij.



PRIZADETE GOSPODARSKE DRUŽBE
Ogroženih je 450 delovnih mest.

Industrijska cona Pameče :
BREZOVNIK MARTIN. s.p.

gradbena mehanizacija

DULER PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.

GORENJE SUROVINA DRUŢBA ZA PREDELAVO ODPADKOV d.o.o.

KRISTAN MARKO s.p. 

Predelava kovin

LESNA VRATA d.o.o.

SIBO TRGOVINA IN PREVOZNIŠTVO D.O.O.

TOVARNA MERIL KOVINE PROIZVODNJA KOVINSKIH MERIL d.d.

VEMAL d.o.o.

Trgovina in storitve

VERČKOVNIK MARIJAN

s.p., Pameče

AVTO VIHER 

Branko Viher s.p.

VIHER STORITVENO, TRGOVSKO PODJETJE  pe Pameče 151

KOMOT d.o.o.

Predelava kovin,

Gmajna 55

KUSTER BRANKO s.p. Gradbeništvo , Gmajna 55

NIEROS METAL d.o.o., SLOVENJ GRADEC

KOPUR d.o.o.

Proizvodnja izolacij



PRIMER DOBRE PRAKSE

Gospodarske družbe so se samoorganizirale v obliki Združenja 
za poplavno varstvo s sodelovanjem Zavoda za ekologijo in 
preventivo pred nesrečami EKOPREN:

Namen Združenja je izvajati organizacijski pritisk na 
institucije, ki so dolžne izvajati ukrepe:

• Zahtevati od države vključitev  občine SG  v območja 
pomembnega vpliva poplav v porečju Drave.

• Koncesionarja sproti opozarjati na vzdrževalna dela na 
vodotokih.

• Občino spodbuditi za sofinanciranje ukrepov in  izdelavo 
dokumentacije.

• V novem OPN opredeliti negradbene ukrepe za 
preprečevanje  škode .



POZITIVNA PRIČAKOVANJA

• Predsednica Vlade RS nas je opogumila z 
nedavno izjavo o tem, da bo Vlada naredila 
vse za ohranjanje delovnih mest in ustvarjanje 
novih, saj produktivna in izvozno usmerjena 
delovna mesta omogočajo izhod iz krize.

• Na podlagi poslane pobude pričakujemo odziv 
vlade.



TRENUTNE AKTIVNOSTI

• Na podlagi prizadevanj Mestne občine Slovenj Gradec,
ki so bila izvedena na pobudo Združenja za poplavno
varstvo Pameče in Zavoda EKOPREN, je ARSO z
oddelkom za območje Drave uspel pridobiti sredstva v
višini 680.000,00€.

• Investicija v sanacijo vodotoka na območju industrijske
cone Pameče v znesku 400.000,00€ bo obsegala
začetna dela pri vzdrževanju vodotoka, s čimer bo
zmanjšana poplavna ogroženost za cca 20%.

• S temi deli bo omogočeno nadaljevanje sanacije v
okviru naslednje perspektive črpanja EU sredstev, kjer
pričakujemo dodatnih 2.400,000 €



KAKO NAPREJ?

• Pri gospodarskih družbah je bila izražena 
velika bojazen, da se bo katastrofa ponovila že 
sedaj v letošnjem novembru zaradi 
napovedanih klimatskih sprememb in 
zgodovinskega spomina, saj so bile velike 
poplave v Sloveniji prav OBIČAJNO  novembra.

• Čakamo na uvrstitev v naslednjo perspektivo 
črpanja sredstev EU.



Predlog za krizno upravljanje

• Gradbeno tehnične ukrepe v vrednosti 300.000€ je možno 
izvesti takoj, saj so načrti (PZI) že izdelani.

• Zagotovitev sredstev:

Vlada mora sprejeti sklep, da se zbrana sredstva vodnih 
povračil  v SG namesto v vodni sklad za obdobje 5 let, 
neposredno stekajo v proračun občine (vsako leto 60.000 €). 
Tako bo v 5 letih zbrano  300.000 €, ki bodo koncesionarju 
neposredno nakazana za izvedbo del v letošnjem letu. Z banko 
je dosežen načelni dogovor, da bo takoj zagotovila sredstva ob 
garanciji Vlade.
To je ukrep izboljšanjeaposlovnega okolja, kot zahteva Evropa!



PREDLOGI ZA IZVAJANJE PREDPISOV

• Po zgledu požarne takse , uvesti takso, ki se pobere iz 
naslova zavarovanj rizikov za poplave. Tako zbrana 
namenska sredstva bi država in občine neposredno 
uporabile za ukrepe poplavnega varstva.

• Dosledno izvajati določila 38. člena Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Gospodarske družbe(na primer Dravske elektrarne), 
ki predstavljajo tveganje za okolico, so dolžne 
sofinancirati sorazmerni del priprav lokalnih 
skupnosti .


