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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
ODBOR ZA DRUŽBENE  
DEJAVNOSTI 
 

Številka: 01102-09/2014 
Datum: 19. 11. 2015 

 
 

ZAPISNIK 
3. redne seje ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

ki je bila v četrtek, dne 19. novembra 2015, ob 17.00. uri, 
v prostorih sejne sobe Občine Sveta Ana. 

 
 

PRISOTNI ČLANICE: Suzana REJAK BREZNIK, Katica BAUMAN, Leonida ŠNAJDER, Ivanka 
ZEMLJIČ  

OSTALI PRISOTNI: Petra GOLOB – občinska uprava Občine Sveta Ana (Priloga 1: lista 
prisotnosti) 

 
DNEVNI RED: 
1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Strategija lokalnega razvoja LAS za prihodnje kohezijsko obdobje 2014 – 2020. 
3. Predlogi za projekte pri Sveti Ani ter prijava idej do 20. 11. 2015. 

 
 

K točki 1:  Na začetku seje predsednica odbora ga. Suzana Rejak Breznik pozdravi 
navzoče in preveri prisotnost ter ugotovi, da so prisotne vse članice odbora 
ter predlaga, da se potrdi predloženi dnevni red. Dnevni red je potrjen 
soglasno. 

 
K točki 2: Kratka predstavitev Strategija lokalnega razvoja LAS za prihodnje kohezijsko 

obdobje 2014 -2020, ki jo je podala ga. predsednica Suzana Rejak Breznik.  
 

K točki 3:   Obravnava projektne ideje »Mlinarska pot ob reki Ščavnici« ter 
izpolnjevanje projektne ideje na konkretnem obrazcu. V razpravi sodelujejo 
vse članice odbora (priloga 2: Zapis o reki Ščavnici). 

 

Druge razprave ni bilo. Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.  
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Zapisnik zapisala:  
Petra GOLOB, dipl. ekon.  
                                      
 
 
 
 

                                                                                   
 
PRILOGE: 
 
1. Lista prisotnosti 
2. Zapis o reki Ščavnici 

 

Suzana REJAK BREZNIK 
Predsednica Odbora za družbene 

dejavnosti Občine Sveta Ana 





O reki Ščavnici 
 
 V nadaljevanju bi rad podal le nekaj izhodišč, ki se jih ne sme spregledat in jih 
vsekakor velja omenit. 

Najprej bi rad podal nekaj informacij, zakaj je reka Ščavnica v tem delu tako posebna 
in je z Uredbo o ekološko pomembnih območjih tudi prepoznana kot ekološko 
pomembno območje z imenom "Ščavniška dolina" (identifikacijska številka 44200). 
Pomembna značilnost reke Ščavnice v tem delu je, da ima reka ohranjeno naravno - 
meandrirajočo strugo in da ni urejena ter ima na bregu prisotna drevesa, prav tako pa 
reka ni pretirano onesnažena. Vse to predstavlja izhodišča, da je reka Ščavnica 
lahko tudi biotsko raznovrstna. Kaj so prednosti, ki jih s tem dobijo tudi ljudje. Že 
stoletja ključna značilnost rek je njihova t.i. samočistilna (samoočiščevalna) 
sposobnost, kar pomeni, da onesnaženje, ki prispe v reko, lahko organizmi, ki živijo v 
reki "porabijo" in zmanjšajo onesnaženost reke. Ne smemo pozabit, da so z 
onesnaženo vodo povezane številne bolezni in da tudi v današnjem času 
onesnažene vode predstavljajo ključni problem marsikje po svetu. V kolikor ima reka 
ohranjeno naravno strugo (kot jo ima v tem delu reka Ščavnica), lahko s pomočjo 
organizmov sama odstrani onesnaženje iz vode, prav tako pa lahko to stori hitreje in 
z manj stresa, kot se to lahko zgodi v urejeni oz. kanalizirani reki kot je npr. reka 
Ščavnica pod krajem Sp. Ščavnica. Posledica urejenosti je tudi ta, da je treba 
urejeno reko vedno znova urejat, da jo vzdržuješ v nenaravnem - kanaliziranem 
stanju, pri tem pa moraš porabljat denar (to, da bo plačala država ni rešitev, ker mi 
dajemo državi, da lahko plača). Naravna reka se sama vzdržuje in torej nimamo 
stroškov. Na bregu reke zrastejo drevesa, ki se jih lahko občasno podre (vsekakor ne 
vseh naenkrat) in uporabi npr. za kurjavo. Drevesa ob reki zmanjšujejo spodjedanje 
bregov, s čimer preprečujejo, da bi si reka prehitro prisvojila zemljo ob bregu. Reke 
vsekakor vplivajo tudi na klimo doline, kjer se nahajajo, predstavljajo vir hrane za 
številne divje živali, z ribami tudi za ljudi. Drevesa, ki so ob vodi ne dajejo le sence 
ljudem in živalim, ampak skrbijo tudi za to, da se onesnaženje, ki pride do reke, 
zmanjša, ker drevesa delujejo kot filter, ki zadrži snovi. Pomembna vloga, ki jo imajo 
reke že od nekdaj je tudi poplavljanje. Čeprav je v današnjem času veliko 
negativnega govora o poplavah, je to po mojem mnenju posledica dejstva, da smo 
ljudje številne hiše postavili v območja, ki so že nekdaj pripadala rekam oz. so jih 
reke poplavljale. Treba se je zavedati, da je najcenejša rešitev izogniti se poplavnim 
območjem oz. da brez stroškov ni možno ubežat poplavam. Da so v preteklosti ljudje 
zelo dobro razumeli reko Ščavnico se hitro opazi, saj so le posamezne hiše – 
večinoma mlini zgrajene neposredno ob reki,vse druge hiše pa so umaknjene vstran 
od reke. Reka Ščavnica je oz. še vedno vsako leti poplavlja. S tem prinaša na 
travnike in njive hranilne snovi, ki pomenijo bujnejšo rast. Vse civilizacije so se prav 
zaradi tega dejstva razvile ob rekah. Danes žal pogosto mislimo, da tega ne rabimo, 
čeprav je zastonj (pri nas na Zg. Ščavnici 62 smo vedno navdušeni, ko nam reka 
Ščavnica poplavi travnik, ker vemo da smo med drugim dobili zastonj snovi z arast 
rastlin). Naslednja pomembna značilnost reke Ščavnice, ki jo številni tudi koristimo, je 
pitna voda. Površinske reke so nedeljivo povezane s podtalnico. Onesnažena reka 
(lahko) pomeni  tudi onesnaženo podtalnico. Z onesnaženjem reke bodo posledice 
tudi za ljudi, ki koristijo vodo iz vodnjakov, saj bo tudi njihova voda onesnažena. Z 
onesnaženjem reke se zmanjša biotska pestrost, s tem pa tudi možnost, da lahko 
imamo od tega korist. Poglejmo kako je »ureditev« reke povezana z onesnaženjem 
in pitno vodo. Z ureditvijo reke Ščavnice bi ob istih dejavnostih, kot jih imamo sedaj, 
zelo povečali onesnaženost reke Ščavnice, saj bi zaradi odstranitve obrežne 



vegetacije povečali vnos snovi, s katerimi onesnažimo reko. Manj vegetacije pomeni 
tudi hitrejše izhlapevanje vode in pričakovan večjo sušo v poletnem obdobju. S 
količino in kakovostjo vode v reki Ščavnici bi vplivali tudi na kakovost in količino vode 
v vodnjakih ter tudi na druge organizme v in ob vodi. 

Za konec, vendar ne na zadnje, pa še to. Za mnoge reke predstavljajo vir navdiha, 
sprostitve, rekreacije ali le možnost občudovanja narave. Kam gremo oz. gredo 
turisti? Pogledat onesnažen kanaliziran vodotok ali reko, kjer se lahko sprostimo v 
naravi in jo občudujemo. Povsod ugotavljajo, da je slednje za turiste kot tudi 
domačine vedno bolj privlačno. 

Zakaj bi bila reka Ščavnica v tem delu splošno zanimiva? Prav zaradi tega, ker je 
nekaj, kar je marsikje že izgubljeno, ker smo spremenili. Torej ravninskih 
meandrirajočih vodotokov, ki so relativno malo spremenjeni ni veliko. Organizmi, ki jih 
najdemo oz. biotska pestrost so le posledica ohranjenosti. Ščavnica je eden redkih 
vodotokov, ki je še ohranjen v SV Sloveniji. S kanaliziranji v 70. In 80. letih prejšnjega 
stoletja smo večino vodotokov SV Slovenije spremenili. Območje bi moralo biti primer 
dobre prakse sožitja človeka z naravo. Za ogled teh značilnosti ljudje plačujemo, da 
si jih ogledamo, kot npr. hodimo gledat naravo po svetu, ker je posebna - ohranjena. 

 

 

Dr. Gorazd Urbanič 


