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Ljubljana, 22. 1. 2019

Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 14. seji 23. 1. 2019, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval vprašanja državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s plačilom
odškodnine za povzročeno škodo ob poplavah Drave 2012 ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega svetnika Franca
Goloba in predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanja prouči in nanje odgovori.
Vprašanja državnega svetnika Franca Goloba se glasijo:
1. Kdaj je oz. bo Republika Slovenija prejela sredstva za plačilo škode ob
poplavah na Dravi 2012 s strani avstrijskega upravljavca hidroelektrarn
Verbund GmbH?
2. Za katero škodo, ki je nastala na (državni in občinski) infrastrukturi ob
poplavah 2012, je oz. bo avstrijska družba Verbund GmbH plačala Republiki
Sloveniji?
3. Za katere namene in na kakšen način se bodo porabila prejeta sredstva iz
naslova odškodnine?
Obrazložitev:
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v sestavi iz
preteklega mandata Državnega sveta se je 14. 9. 2015 seznanila s problematiko
uveljavljanja škode po poplavah na Dravi leta 2012. Poplave so povzročile veliko
škode, po mnenju številnih niso bile le naravna ujma, ampak verjetno tudi posledica
neodgovornega ravnanja avstrijskega upravljavca hidroelektrarn Verbund GmbH.
Predstavniki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so občine dravske
doline sredi novembra 2018 seznanili, da naj bi oz. bo Republika Slovenija prejela
sredstva iz naslova odškodninskega zahtevka za povzročeno škodo na infrastrukturi

ob poplavah na Dravi 2012. Gre za sredstva v višini 20 milijonov EUR, ki naj bi jih
naši državi plačal avstrijski upravljavec hidroelektrarn Verbund GmbH. V zvezi s tem
so bile občine pozvane, da Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje
posredujejo podatke poplavne ogroženosti in predvidijo možnosti postavitve mobilnih
protipoplavnih pregrad, ki naj bi se jih kupilo iz teh sredstev.
Ker so takratne poplave povzročile škodo tudi na občinski infrastrukturi in fizičnim
osebam, se postavlja vprašanja poplačila škode s strani avstrijske družbe Verbund
GmbH – npr. katera tožba je osnova za poplačilo škode in za katero škodo ter kako
se bodo ta sredstva porabila.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanja
prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanje odgovori v roku 30 dni.

2

