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Zadeva: Pripombe in predlogi na  Osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 
 
V imenu Mreže za prostor, ki združuje nevladne organizacij s področja urejanja prostora se v danem 
roku odzivamo na Osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 (v nadaljevanju: 
Načrt), ki je v javni razpravi do 8.3.2022. 
 
Najprej menimo, da bi moral biti skupaj z osnutkom Načrta objavljen tudi osnutek okoljskega 
poročila, saj sicer ni možno dokumenta celovito vrednotiti, oziroma vedeti kakšne vplive bo imelo 
izvajanje načrtovanih ukrepov na okolje. Naslovno ministrstvo je 7.1.2022 odločilo1, da je za Načrt 
treba izdelati celovito presojo vplivov na okolje in brez te presoje je komentiranje dokumenta bistveno 
oteženo, še posebej, ker se v gradivu,  glede na predhodni dokument, napoveduje precej večje število 
gradbenih protipoplavnih ukrepov. Zato pričakujemo, da bo Osnutek Načrta ponovno razgrnjen skupaj 
z osnutkom okoljskega poročila. 
 
Sicer pa, kolikor glede na navedeno omejitev lahko komentiramo vsebino dokumenta, podajamo 
naslednje pripombe: 
 
1. Načrt ne upošteva celovito podnebne in biodiverzitetne krize, v okviru katerih se pričakuje 

povečevanje števila in intenzitete poplav in s tem povezane okoljske škode. Na to opozarja Ocena 
podnebnih sprememb ARSO do konca stoletja (v Načrtu ovrednotena v prilogi F), ki hkrati kaže tudi 
na trend prerazporejanja padavin v drugo smer, to je,  da se bodo tekom poletja oziroma v času 
intenzivne kmetijske proizvodnje pojavljale velike suše. Zato enostransko naslavljanje presežkov 
vode v okviru Načrta ni sprejemljivo, ampak, mora tak Načrt protipoplavne zaščite naslavljati 
upravljanje voda bolj celovito. Prav tako je treba upoštevati trend izrednega upadanja 
biodiverzitete, kar bo po napovedih znanosti negativne učinke podnebnih sprememb še krepilo. 

 
1 Odločba št. 35409-465/2021-2550-12, 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/CPVO/Odlocbe/drugo/I-stopnja/2022/01.pdf  
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Prav zaradi kritičnega stanja okolja je Evropski parlament leta 2019 razglasil izredne okoljske in 
podnebne razmere dokumenti, zato se mora tudi konkretni Načrt odzvati na stanje okolja, na 
področju, na katerem načrtuje ukrepe, celovito. Zato je ključno, da se izvede celovita presoja 
vplivov takega načrta na okolje in da upošteva tudi prispevek ukrepov  k odpravljanju podnebne in 
biodiverzitetne krize. Ukrepi načrta bi morali biti zasnovani tako, da bodo hkrati: 
o zmanjševali poplavno ogroženost, 
o zagotavljali vodo v sušnem obdobju za namakanje (uravnoteženo upravljanje z vodami na ravni 

porečja), medsezonski prenos – ustrezno upravljanje z viški za porabo v sušnem obdobju 
(predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo2 opozarja na 
premajhen delež kmetijskih zemljišč pripravljenih za namakanje in spodbuja povečavanje 
izkoriščanja vodnih virov za namakanje); 

o prispevali k prilagajanju na podnebne spremembe v skladu z ugotovitvami najnovejšega 
poročila medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) Poročilo o vplivih, prilaganju na 
podnebne spremembe in ranljivosti;3 

o prispevali k blaženju podnebnih sprememb in z na naravi temelječimi rešitvami prispevali k 
ohranjanju in krepitvi biodiverzitete skladno s Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 20304 – ne gre več samo za ohranjanje narave, temveč zaradi njenega stalno slabšega 
stanja, za obnavljanje; 

o uresničevali Nacionalni program varstva okolja 2020-2030.5 
 

2. Zaskrbljeni smo nad osredotočenjem na gradbene posege v vodotoke in pomanjkanjem na 
prostorskih in na naravi slonečih rešitev. Načrt bi moral predvidevati in pogojevati protipoplavne 
gradbene posege v vodotoke tako, da se ustrezno dopolnjujejo z na prostoru in na naravi 
temelječimi rešitvami, ki hkrati zagotavljajo ohranjanje inobnavljanje narave ter ugodno vplivajo 
na uravnavanje vode v vodotokih.  Pomembna vloga Načrta je, da bolj neposredno  poveže 
upravljanje  voda z ohranjanjem in obnavljanjem biodiverzitete v obvodnem in vodnem okolju. 
Številni protipoplavni gradbeni posegi v vodotoke uničujejo obvodno vegetacijo in habitate, ki so 
izrednega pomena tako za življenje v vodi in ob vodi kot  za delovanje voda. Načrt mora zato 
načrtovati tudi ukrepe za izvajanje (okrepljenega) nadzora nad projektiranjem in gradnjo, da se 
dosledno upoštevajo usmeritve za ohranjanje biodiverzitete in Splošne smernice s področja 
upravljanja z vodami za pripravo občinskih in državnih prostorskih načrtov6 (predvsem Priloga VI).7 
 

3. Poseben problem predstavljajo vzdrževalna dela v okviru gospodarske javne službe urejanja 
voda, glede katerih so  v prilogi G (U9) navedena priporočila za izvajanje teh tako, da se čim bolj 
ohranja naravno stanje. Iz prakse vemo, da se  usmeritve pogosto ne izvajajo. Zato predlagamo, da 
se v načrt vključi tudi okrepitev mehanizma nadzora nad izvajanjem teh del v skladu z navedenimi 

 
2 https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027  
3  https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/ in https://www.gov.si/novice/2022-
02-28-medvladni-forum-za-podnebne-spremembe-poziva-drzave-k-pospesenemu-prilagajanju-na-podnebne-
spremembe/  
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN  
5 Uradni list RS, št. 31/20, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985  
6 https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila_Smernice/2022/Splosne-smernice-
2022.pdf  
7 https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila_Smernice/2022/PRILOGA-6_jan-
2022.pdf  



3 
 

usmeritvami. Sicer tako določilo iz priloge lahko ostane le na papirju. Potrebno je okrepiti nadzor 
nad tem, da se v posege dejansko vključujejo na naravi temelječe rešitve in se vzdrževalna dela 
izvajajo s čim manj škode za življenje v in ob vodotokih. To se lahko okrepi z večjo podporo rečnim 
nadzornikom in ribičem, ki so naravni skrbniki voda. 

 
4. Pričakujemo bolj celostne (protipoplavne) ukrepe za upravljanje padavinskih voda v urbanih 

okoljih (Ukrep U3): dolgoročno ne bo možno nenadnih (kratkih in intenzivnih) padavinskih 
dogodkov v mestih uravnavati le z večjimi kanalizacijskimi cevmi. Ločevanje padavinske vode od 
odpadne kanalizacije je že aktualno in bi nujno moralo biti tudi del pogojev za prenovo javnega 
prostora, ki je v slovenskih mestih v velikem razmahu. Načrt sploh ne naslavlja padavinskih poplav 
(t.i. lastnih voda) in se usmerja le na zaledne - rečne poplave. Prav padavinske vode pa povzročajo 
velik delež materialne škode v naseljih ob poplavah in so močno povezane z urejanjem prostora, 
stopnjo pozidanosti, poroznostjo tlakovanja in obsegom in kakovostjo zelenih površin, predvsem 
več slojnostjo vegetacijskega pokrova. Odgovore ponuja ustrezno načrtovana zeleno-modra 
infrastruktura, ki je sočasno je pomembna tudi za prilagajanje na podnebne spremembe in blaženje 
učinkov vročinskih valov. Dobro upravljanje s padavinskimi vodami je pomemben del upravljanja z 
lokalnimi naravnimi viri. Prav iz področja načrtovanja protipoplavnih ukrepov morajo priti do 
prostorskih načrtovalcev, lastnikov zemljišč in upravljavcev zahteve po drugačnem načrtovanju, 
rabi in upravljanju urbanega prostora. Tudi za urbani prostor je pomembno upravljanje s 
(padavinskimi) vodami tako, da  bodo zadržane vode lahko skupaj s tlemi in vegetacijo blažile 
vročinske valove poleti. Menimo, da bi s to problematiko povezan ukrep U3 – Prilagoditev rabe 
zemljišč v porečjih (str. 336) moral biti bolj zaostren. Zavedati se moramo, da so odzivni časi večjih 
in manjših vodotokov različno dolgi. Zato poplavni val na večjem porečju težko sovpade z lokalno 
konico površinskega odtoka iz naselja ob vodotoku. Slednje pa se lahko zgodi ob manjših 
vodotokih, ki iz neposrednega zaledja naselja tečejo skozi oz. ob naselju. V tem primeru se lahko 
obe poplavni konici združita, kar potem še slabša stanje. Ukrep U3 bi moral zato ustrezneje 
nasloviti tudi opisani problem, predvsem pa bi moral ukrep imeti višjo prioriteto – ne nizko. Način 
postavljanja prioritet v načrtu tudi ni pojasnjen. Na str. 4 načrta je navedeno, da so bile postavljene 
stopnje prioritete – rezultati izvedene ankete pa so predstavljeni v Prilogi 8 – ni pa pojasnjeno, kdo 
je bil vključen v anketo. Na str. 26 je navedeno le, da so bili to strokovnjaki s področja upravljanja 
z vodami, drugih pojasnil pa ni. Postavljanje prioritet je zelo pomemben del načrta, zato bi morala 
biti ta metoda bolj pojasnjena. 
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