Številka: 212-01-1/2021/3
Ljubljana, 14. 4. 2021
Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji 14. 4. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika Samerja Khalila za
odstranitev žičnate ograje z rezili in panelne ograje na južnem delu državne meje ob
reki Kolpi ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 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 pobudo državnega svetnika Samerja
Khalila ter Vladi Republike Slovenije predlaga, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Samerja Khalila se glasi:
Na južnem delu državne meje ob reki Kolpi naj se čim prej začne z
odstranjevanjem žičnate ograje z rezili in panelne ograje, ki se je začela
postavljati 2015 zaradi nadzora nad begunskimi in migracijskimi tokovi oz. za
preprečitev nezakonitih prehodov južne državne meje.
Obrazložitev:
Prebivalci, ribiči, lovci, turistični delavci in številne civilne iniciative ter nevladne
organizacije si že več let prizadevajo za odstranitev žičnate ograje z rezili in panelne
ograje ob Kolpi, ki se je začela postavljati 2015 kot začasna tehnična ovira zaradi
nadzora vstopa migrantov oz. beguncev v Republiko Slovenijo.
Žičnata oz. panelna ograja ogroža lokalno prebivalstvo, prostoživeče živali, ki
prehajajo reko ali se v njej napajajo, onemogoča normalno opravljanje številnih
gospodarskih in športnih dejavnosti ter kazi krajino. Pri tem se je z medijsko
predstavljenimi posnetki tudi izkazalo, da žičnata oz. panelna ograja niti ni dosegla
svojega namena oz. ni prinesla želenega varovanja schengenske meje in državljanov
ter premoženja ljudi, saj jo je lahko tudi prestopiti. Pri tem velja opozoriti, da
dolgotrajno postavljena ograja predstavlja kršitev pravice do svobodnega gibanja in
koriščenja javnega dobrega.
Na negativne posledice postavitve tovrstne ovire je opozoril že Državni svet
prejšnjega mandata, ki je na 36. seji 20. 1. 2016 pozval Vlado, da skuša zagotoviti
varnost prebivalcev na južni državni meji ob reki Kolpi na drug, primernejši način, ki
bo ohranjal pretočnost meje v normalnih razmerah in prebivalcem ter turistom

omogočal dostop do rečnih tokov ter ne bo povzročal gospodarske škode. Že takrat
se je opozarjalo, da ograja ogroža varnost lokalnega okolja in negativno vpliva na
kakovost bivanja, turistični razvoj tega že tako razvojno ogroženega območja ter
ostale gospodarske dejavnosti (poljedelstvo, živinoreja, vinogradništvo). Nenazadnje
je s tem povezano tudi vprašanje poseljenosti obmejnih območij, saj se zaradi slabših
pogojev bivanja vse več ljudi odloča za izselitev. Državni svet prejšnjega mandata se
je v povezavi z zaraščenostjo površin, ob katerih je bil postavljen velik del ograje,
spraševal, kako se jo bo obvarovalo pred zaraščanjem z grmovjem in kako se jo bo
odstranilo, če pride do njenega zaraščanja. Danes se žičnata oz. panelna ograja
zarašča s travo, grmovjem in trnjem in zato predstavlja še večje tveganje za varnost
ljudi in živali ter hromi življenje ob Kolpi, predvsem pa se s tem le še bolj otežuje
njena odstranitev.
Lokalno prebivalstvo, ki živi ob Kolpi, ki kot hudourniška reka ob hudem deževju
naraste za nekaj metrov, zaradi česar žičnata oz. panelna ograja predstavlja veliko
nevarnost za vse, ki se ob narasli vodi nahajajo v njeni bližini, se tudi sprašuje, zakaj
nimajo v skladu z 38. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrIA, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) enakih možnosti
prostega dostopa do vode kot ostali prebivalci Slovenije.
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v zvezi z izraženo pobudo za
odstranitev žičnate oz. panelne ograje ob Kolpi v Beli Krajini v okviru obravnave
Predloga odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
(ZV-1G), EPA 1634-VIII, na 16. izredni seji Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj, 6. 4. 2021, poudaril, da sam v njej vidi »veliko neumnost«,
predvsem kje vse se je postavila in na kakšen način, pri čemer jo je zdaj praktično
nemogoče odstraniti, ker se je zarasla v rastlinje. Istega dne je na 22. seji Državnega
sveta jasno izrazil, da je osebno proti navedeni žici, ker je »neumno« postavljena,
omogoča prehod, hkrati pa kazi krajino. Strinjal se je, da bo treba narediti vse za
njeno odstranitev in da bo sam pri tem eden od pomembnih pobudnikov.
Na podlagi vsega navedenega se predlaga, da Vlada čim prej pristopi k odstranitvi
žičnate ograje z rezili in panelne ograje ob Kolpi in s tem normalizira razmere na
južnem delu državne meje in lokalnemu prebivalstvu zagotovi kakovost bivanja ter
konča trpljenje ujetih živali v ograji. Vlada naj zagotovi varovanje na državni meji s
sosednjo Republiko Hrvaško na način, ki ne bo povzročal škode ljudem, živalim in
gospodarstvu.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo
prouči in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni
odgovori.
Alojz Kovšca
predsednik
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