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ODGOVORI NA VPRAŠANJA: 
 
 
1. Obrazložitev ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012  
 
Glede na Sklep o izdelavi predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše 
v letu 2012, ki smo ga prejeli od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), smo 
skupaj s svetovalci Kmetijsko gozdarske zbornice opravili ogled prizadetega terena ter pripravili 
oceno v skladu s 1. in 2. točko sklepa. Na zemljevidu smo označili prizadeta območja ter izpolnili 
obrazce, na katerih je po katastrskih občinah prizadetim kulturam določen maksimalni prag 
poškodovanosti.  
 
Nato je URSZR k ocenjevanju škode zaradi posledic suše 2012 v tekoči kmetijski proizvodnji pozvala 
vse občine, ki so glede na vrednost analizirane vodne bilance v poletnem obdobju in glede na vrsto 
tal izpolnjevale pogoj: 

- upoštevala so se vsa območja s primanjkljajem vodne bilance v določenem obdobju, višjim 
od 100 mm. S pomočjo baze GERK (ki je osnovna enota za prijavo zemljišč v Register 
kmetijskih gospodarstev) so bili upoštevani samo tisti deli prostora, ki predstavljajo 
kmetijsko zemljišče. Izločena pa so bila tudi kmetijska zemljišča v zraščanju, kmetijska 
zemljišča porasla z gozdnim drevjem, neobdelana kmetijska zemljišča, rastlinjaki in 
ekstenzivni sadovnjaki ter druga kmetijska zemljišča, ki niso v uporabi. 

Naše občine ni bilo na seznamu, ker ni izpolnjevala navedenega pogoja. 
 
Podlaga in merilo za nabor izbranih občin je meteorološka analiza površinske vodne balance tal 
oziroma moči poletne kmetijske suše 2012. Analizo je izvedla Agencija RS za okolje na podlagi 
meritev v svoji meteorološki merilni mreži. Izbrano obdobje (20.6.-20.8.) odraža kritično obdobje 
razvoja večine zaradi suše poškodovanih kmetijskih rastlin. Z metodami za prostorsko interpolacijo 
je bilo mogoče iz meritev pripraviti padavinsko karto in karto maksimalne stopnje izhlapevanja. 
Razlika med količino padavin in stopnjo izhlapevanja predstavlja primanjkljaj površinske vodne 
balance in je povezana s sušnim stresom. Oblikovanih je bilo več meril za določanje sušnega stresa, 
in sicer glede na primanjkljaj v vodni bilanci in glede na vrsto tal. Za najsplošnejše oz. najbolj mejno 
merilo je bila izbrana vrednost 100 mm primanjkljaja površinske vodne bilance. Na podlagi 
prostorske analize primanjkljaja vodne bilance za kmetijska zemljišča se je pripravil seznam 
katastrskih občin z deleži kmetijskih zemljišč, ki izpolnjujejo merilo pojava sušnega stresa. Pri analizi 
so bila izločena kmetijska zemljišča v zaraščanju, kmetijska zemljišča porasla z gozdnim drevjem, 
neobdelana kmetijska zemljišča, rastlinjaki in ekstenzivni sadovnjaki ter druga kmetijska zemljišča, 
ki niso v uporabi.  
 
Izpostava URSZR Nova Gorica je Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi 
posledic suše v letu 2012, s katerim se je pričelo zbiranje vlog oškodovancev, posredovala občinam 
Ajdovščina, Brda, Miren Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Vipava.  
 
Vlada RS je 25. oktobra 2012 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih 
plačilih v kmetijstvu (UL RS, št. 80/2012). V prilogi 5 je seznam katastrskih občin, katerih kmetijska 
zemljišča na podlagi podatkov ARSO med 20.6. in 20.8.2012 se z najmanj 90-odstotnim deležem 
nahajajo na območju s površinsko vodno bilanco pod vrednostjo -150 mm ali -100 mm na najlažjih 
tleh, in imajo kmetijska gospodarstva v uporabi hkrati najmanj 25% ugotovljenih površin kmetijskih 
zemljišč, zasejanih s silažno koruzo, koruzo za zrnje, oljnimi bučami ali krompirjem, ki so jih prijavili 
v zbirni vlogi za leto 2012.   



Na kriterij, da se občina ni uvrstila na seznam občin, katere so bile pozvane k ocenjevanju škode ne 
vpliva cenitev komisije. Naloga komisije je bila, da opravi predhodno oceno škode zaradi suše: 
opravila je ogled prizadetega terena, na zemljevidu označila prizadeta območja ter prizadetim 
kulturam določila maksimalni prag poškodovanosti. URSZR pa je nato k ocenjevanju škode pozvala 
vse občine, ki so glede na vrednost analizirane vodne bilance v poletnem obdobju in glede na vrsto 
tal izpolnjevale že prej omenjeni pogoj. Naše občine ni bilo na seznamu, ker ni izpolnjevala 
navedenega pogoja, natančnejšo obrazložitev s strani URSZR pa še čakamo. 
 
Ker je bila podlaga za merilo in nabor izbranih občin meteorološka analiza površinske vodne bilance, 
ki jo je izvedla ARSO, smo najprej zaprosili njih za pojasnilo. Ker ARSO samo pripravlja strokovne 
podlage za pripravo Uredbe, naj bi razpolagala z vsemi podatki URSZR. Najprej smo naslovili 
elektronsko pošto Ani Jakšič, katera je kontaktna oseba v zvezi s sušo na URSZR, ker pa nismo prejeli 
nobenega odgovora smo poslali dopis na URSZR, glede določil Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (UL RS, št. 80/2012) in čakamo odgovor. 
 
Spletna povezava do Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v 
kmetijstvu (UL RS, št. 80/2012) in Priloge 5:  
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201280&stevilka=3186 
 
Priloge so na vpogled v tajništvu Občine Kanal ob Soči: 

- Sklep o izdelavi predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v 
letu 2012; 

- Povzetek iz obrazcev, na katerem je po k.o. prizadetim kulturam določen maksimalni prag 
poškodovanosti; 

- Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012; 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (UL RS, 

št. 80/2012) in Priloga 5. 
 
2. Deratizacija: 
Deratizacija na javni kanalizaciji Deskle se izvaja redno dvakrat letno. Plačuje jo občina. Notranje 
kanalizacijsko omrežje je v lasti lastnikov stavbe, lastniki stavbe so dolžni poravnati vse stroške v 
zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem notranjega kanalizacijskega omrežja.  
 
3. Voda Kanalski vrh: 

1. Pridobivanje uporabnega dovoljenja: potreben ustrezen analizni izvid pitne vode, zaradi 
pomanjkanja vode pred tehničnim pregledom se je ustrezen analizni izvid pridobilo šele v 
roku za odpravo pomanjkljivosti, izvid je plačal izvajalec.  

2. Po pridobljenem uporabnem dovoljenju je občina naknadno naročila še eno vzorčenje, 
preden bi dovolila uporabo vode iz vodovoda. Analizni izvid je bil negativen. Sledili so 
dogovori z izvajalcem za odpravo napake, v tem času je izvajalec vodovoda zaradi lastnih 
težav postal neodziven. Po dogovoru z glavnim izvajalcem in na njegove stroške  je Režijski 
obrat odpravil pomanjkljivosti do te mere, da je bilo dne 18.12. 2012 opravljeno vzorčenje, 
07.01.2013 je občina prejela od ZZV N. Gorica ustrezen analizni izvid. Na osnovi pozitivnega 
analiznega izvida so bili krajani obveščeni, da se voda iz vodovoda lahko uporablja. 

 
4. Sanitarije v Zdravstvenem domu v Kanalu:  

V sanitarijah zobne ambulante je puščal odtok umivalnika. Režijski obrat je napako popravil, 
potreben je ogled stanja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201280&stevilka=3186

