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Izvleček:
Naravne nesreče (poplave) so sestavni del pokrajine. Kot take so oziroma bi morale biti
pomembne pri planiranju prostorskega razvoja. Pri pripravi prostorskih aktov je poplavno
problematiko potrebno upoštevati. Na poplavna območja se v določenih primerih in pod
določenimi pogoji lahko posega. Na področju prostorskega planiranja se izrazito čuti
pomanjkanje pokrajinske oziroma regijske (institucionalne) ravni. Pokrajinski nivo je za
naravne nesreče izjemno pomemben. Pomembno je uveljavljanje načela proţnosti, saj so
poplavna območja obremenjena s preteklim prostorskim razvojem. Na poplave bodo vplivale
podnebne spremembe. S tega vidika je pri omenjenem potrebno upoštevati tudi načelo
previdnosti.
V diplomskem delu je podano: geografski oris porečja Ljubljanice s poudarkom na
značilnostih poplav, dejavnikih poplav, značilnostih poplavnih območij; pregled predvsem
aktualne prostorske zakonodaje in prostorskih aktov z vidika vključenosti problematike
poplav v le-te, s poudarkom na temeljnih prostorskih aktih Mestne občine Ljubljana; moţni
vplivi podnebnih sprememb na poplave. V diplomskem delu so nato podane smernice za
prostorsko planiranje na poplavnem območju Ljubljanice s predlogi za ustreznejše
vrednotenje predvidenih posegov na poplavno območje Ljubljanice.
Ključne besede: Ljubljanica, Ljubljanska urbana regija, poplave, regionalna geografija,
prostorsko planiranje
SPATIAL DEVELOPMENT IN THE LJUBLJANA URBAN REGION EXAMINED
FROM THE PERSPECTIVE OF THE FLOODING OF THE LJUBLJANICA RIVER
Abstract:
Natural hazards (floods) are constituent parts of geographical space. As such they are or
should be important in the planning of spatial development. Flooding is an important
consideration when preparing spatial planning documents. Under certain prescribed
conditions flooding areas can be developed. The realm of spatial planning distinctly lacks
guidance at the regional (institutional) level. Planning for natural disasters at the regional
level is extremely important. It is important to implement the principle of resilience, as
flooding areas are burdened from previous spatial development. Flooding will be affected by
climate change. From this perspective, it is also necessary to consider the precautionary
principle.
This thesis discusses the geographic outline of the Ljubljanica River Basin with an emphasis
on the characteristics of floods and their underlying factors, characteristics of flooding areas;
review of the extent to which current planning legislation and spatial planning documents take
into account the problem of flooding, placing particular emphasis on the fundamental spatial
planning documents of the Municipality of Ljubljana; and the potential impact of climate
change on flooding. The thesis then proposes guidelines for spatial planning in flooding areas
of the Ljubljanica River with suggestions for a better evaluation of the envisaged
interventions on the flooding areas of the Ljubljanica River.
Key words: Ljubljanica river, Ljubljana urban region, floods, regional geography, spatial
development

KAZALO
1. UVOD .................................................................................................................................... 1
1.1. Namen, cilji, delovne hipoteze ............................................................................................ 2
1.2. Metodologija raziskovanja .................................................................................................. 2
1.2.1. Porečje Ljubljanice ........................................................................................................... 3
1.2.2. Karte poplav, uporabljene pri analizi dejanske rabe tal in namenske rabe prostora ........ 8
1.2.3. Ljubljanska urbana regija ............................................................................................... 10
2. VZROKI IN VRSTE POPLAV V SLOVENIJI .................................................................. 12
3. GEOGRAFSKI ORIS POREČJA LJUBLJANICE ............................................................. 14
3.1. Geološke in reliefne značilnosti ........................................................................................ 17
3.2. Hidrogeološke značilnosti ................................................................................................. 24
3.3. Posedanje Ljubljanskega barja .......................................................................................... 27
3.4. Prsti.................................................................................................................................... 29
3.5. Podnebne značilnosti ......................................................................................................... 30
3.6. Hidrogeografske značilnosti .............................................................................................. 37
3.6.1. Poplavnost Ljubljanice ................................................................................................... 46
3.6.1.1. Poplave leta 1926 ........................................................................................................ 54
3.6.1.2. Poplave leta 1933 ........................................................................................................ 55
3.6.1.3. Poplave leta 1992 ........................................................................................................ 56
3.6.1.4. Poplave leta 2010 ........................................................................................................ 57
3.6.1.5. Dosedanje urejanje vodnih oziroma poplavnih razmer ............................................... 66
3.7. Druţbenogeografske značilnosti ....................................................................................... 70
3.8. Dejanska raba tal ............................................................................................................... 73
3.8.1. Analiza dejanske rabe tal na poplavnih območjih po Opozorilni karti poplav .............. 78
4. VKLJUČENOST PROBLEMATIKE POPLAV V PROSTORSKE AKTE ....................... 89
4.1. Prostorski zakoni in prostorski akti ................................................................................... 89
4.2. Vključenost problematike poplav v sedanjo prostorsko zakonodajo ................................ 95
4.2.1. Prikaz stanja prostora ..................................................................................................... 96
4.2.2. Prostorski informacijski sistem ...................................................................................... 96
4.2.3. Smernice, strokovne podlage, podatki nosilcev urejanja prostora ................................. 97
4.2.3.1. Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije ...................... 103
4.2.3.2. Pregled področnih predpisov s področja upravljanja z vodami in s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ..................................................................................... 109
4.2.4. Celovita presoja vplivov na okolje ............................................................................... 117
4.2.5. Vloga drţave in občin, javnosti in nekaterih drugih udeleţencev ................................ 121
4.2.6. Razmerja med prostorskimi akti .................................................................................. 125
4.3. Obravnava problematike poplav v preteklosti ................................................................ 131

4.4. Pregled veljavnih drţavnih izvedbenih prostorskih aktov in temeljnih občinskih
prostorskih aktov z vidika obravnave problematike poplav................................................... 137
4.4.1. Drţavni prostorski akti ................................................................................................. 137
4.4.2. Občinski prostorski akti ............................................................................................... 147
4.4.2.1. Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – strateški in izvedbeni del ...... 155
5. PROSTORSKI RAZVOJ Z VIDIKA VPLIVA PODNEBNIH SPREMEMB NA
POPLAVE LJUBLJANICE S PRITOKI ............................................................................... 166
5.1. Podnebne spremembe ...................................................................................................... 166
5.2. Vpliv podnebnih sprememb na poplave .......................................................................... 173
5.2.1. Prostorski razvoj na izbranem območju v občini Ljubljana z vidika vpliva podnebnih
sprememb na poplave ............................................................................................................. 176
6. SPOZNANJA/IZHODIŠČA ZA SOOČANJE PODROČIJ: PROBLEMATIKA POPLAV,
PROSTORSKI RAZVOJ, PODNEBNE SPREMEMBE IN NJIHOV VPLIV NA POPLAVE
................................................................................................................................................ 185
7. SMERNICE ZA PROSTORSKO PLANIRANJE NA POPLAVNEM OBMOČJU
LJUBLJANICE S PREDLOGI ZA USTREZNEJŠE VREDNOTENJE PREDVIDENIH
POSEGOV NA POPLAVNO OBMOČJE LJUBLJANICE .................................................. 200
7.1. Prostorsko planiranje na pokrajinskem nivoju ................................................................ 200
7.2. Uveljavljanje načela proţnosti in načela previdnosti ...................................................... 201
8. SKLEP ................................................................................................................................ 206
9. SUMMARY ....................................................................................................................... 208
10. LITERATURA IN VIRI .................................................................................................. 211
11. SEZNAM SLIK IN PREGLEDNIC ................................................................................ 237
12. PRILOGE ......................................................................................................................... 242

1. UVOD
»Prostorski razvoj je spreminjanje prostora predvsem zaradi človekovih dejavnosti in potreb,
vključno s spremembami, ki so posledica ukrepov prostorskega načrtovanja. Izraz se je
uveljavil v zadnjih dveh desetletjih (skupaj z angleškim izrazom ʻspatial developmentʼ, ki
pomeni isto) zaradi razumevanja prostora kot sistema, ki je v nenehnem spreminjanju in mu
zato ne moremo pripisati končnega stanja, lahko pa do neke mere vplivamo na njegov
razvoj.« (Prostorski razvoj, 2013). Marotova (2010, str. XXVI) navaja, da je prostorski razvoj
»proces spreminjanja značilnosti prostora ne glede na smer učinkov«.
Prostorsko planiranje se ukvarja z vprašanji prostorskega nameščanja razvoja, ne z njegovim
splošnim preprečevanjem, vendar ob pomembnem spoznanju, da ima prostor omejene
sposobnosti za nameščanje razvoja in rasti (Černe, 2005, str. 117). Černe (2005, str. 117)
hkrati navaja, da bi bilo zelo nevarno, če bi se prostorsko planiranje ločilo oziroma odmaknilo
od razvojnih interesov.
Marotova (2010, str. XXVI) navaja, da se v stroki enakovredno uporabljata oba izraza, tako
prostorsko planiranje kot prostorsko načrtovanje, in sicer odvisno od pogledov in izobrazbe
posameznika – nekateri načrtovanje uporabljajo v primeru natančnejših prostorskih aktov v
večjem merilu, na primer 1 : 5000, in planiranje kot poimenovanje za bolj strateško planiranje
v manjšem merilu – na ravni drţave, regije ali celotne občine.
Za geografijo so naravne nesreče pomemben sestavni del pokrajine (geografskega prostora)
(Natek, 2007, str. 148). Natek (2007, str. 148) tudi meni, da jih je potrebno upoštevati tako v
vsakdanjem ţivljenju kot pri gospodarskem delovanju, še zlasti pri načrtovanju rabe prostora
(Natek, 2007, str. 148). Trajnostni razvoj temelji na upoštevanju naravnih danosti in omejitev
(Natek, 2007, str. 151).
Pri planiranju trajnostnega prostorskega razvoja je obravnava oziroma upoštevanje poplavne
problematike tako pomembna. Z vidika (prihodnjega) prostorskega razvoja so pomembni
prostorski akti, saj, kakor navaja Kumerjeva (2011, str. 63): »Prostor se načrtuje s
prostorskimi akti, ki so instrumenti prostorskega načrtovanja in najpomembnejši instrumenti
urejanja prostora nasploh.« Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št.
33/2007) ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste
prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo
in sprejem (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4585). Pomembnejša sprememba
obravnavanega zakona glede omenjenega je Zakon o umeščanju prostorskih ureditev
drţavnega pomena v prostor (ZUPUDPP) (Uradni list RS, št. 80/2010 (106/2010 popr.); s
spremembami in dopolnitvami), saj le-ta posebej ureja določena vprašanja prostorskega
načrtovanja v zvezi z drţavnim prostorskim načrtom (Zakon o umeščanju ..., 2010; Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012). Poleg prostorskih aktov, ki jih
določa sedaj veljavna prostorska zakonodaja, veljajo tudi določeni prostorski akti z zakonsko
podlago v preteklih prostorskih zakonih. Posebej je potrebno izpostaviti prostorska akta na
drţavni ravni, ki sta glede na namen strateška prostorska akta, in sicer Strategijo prostorskega
razvoja Slovenije, ki je temeljni drţavni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru (Odlok o
strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), 2004, str. 9217), ter Prostorski red
Slovenije, ki v skladu z omenjeno strategijo določa temeljna pravila za urejanje prostora
(Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), 2002, str. 13064). V okviru prostorskih aktov z
zakonsko podlago v preteklih prostorskih zakonih se je vršil oziroma se v številnih primerih
še vedno vrši prostorski razvoj.
Temeljno vprašanje je tako, kako se poplavna problematika vključuje oziroma obravnava
oziroma upošteva v prostorskih aktih, ki jih določa prostorska zakonodaja. V diplomskem
delu je poudarek na sedanji prostorski zakonodaji oziroma na podlagi le-te pripravljenih in
veljavnih prostorskih aktih.
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Za tako zdajšnji kot prihodnji prostorski razvoj bo pomemben tudi moţen vpliv podnebnih
sprememb na poplave, saj bo verjetno potrebno računati na spremenjene razmere in se tem v
čim večji moţni meri tudi prilagoditi. Z vidika (trajnostnega) prostorskega razvoja tako niso
pomembne samo trenutno poznane poplave oziroma značilnosti le-teh, na katere sicer
moramo računati, da se bodo dogajale tudi v prihodnje, ampak je potrebno upoštevati tudi
moţne omenjene spremenjene razmere. »Pravilno ukrepanje in dolgoročna varnost
prebivalcev lahko temelji le na preučevanju poplav ter na dobrem poznavanju tega naravnega
pojava in njegove spreminjajoče se vloge v geografski stvarnosti.« (Komac, Natek, Zorn,
2008a, str. 66).
1.1. Namen, cilji, delovne hipoteze
Namen:
Podati predlog smernic za prostorsko planiranje na poplavnem območju Ljubljanice.
Cilji:
Cilj 1: Ugotoviti, v kolikšni meri je nevarnost poplav vključena v sedanje prostorske akte, ki
se neposredno in posredno nanašajo na poplavno območje Ljubljanice, s poudarkom na
temeljnih prostorskih aktih Mestne občine Ljubljana.
Cilj 2: Analiza dejanske rabe tal in namenske rabe prostora na poplavnem območju
Ljubljanice, s poudarkom na temeljnih prostorskih aktih Mestne občine Ljubljana.
Cilj 3: Opredeliti moţne spremembe poplavnosti Ljubljanice zaradi podnebnih sprememb.
Cilj 4: Podati predloge za ustreznejše vrednotenje predvidenih posegov na poplavno območje
Ljubljanice.
Delovne hipoteze:
Hipoteza 1: S temeljnimi prostorskimi akti občine poplavna območja namenjajo tudi stavbnim
zemljiščem.
Hipoteza 2: Podnebne spremembe bodo verjetno imele vpliv na poplavnost Ljubljanice.
Hipoteza 3: V prostoru in prostorskih aktih se ne upošteva dovolj nevarnosti poplav.
1.2. Metodologija raziskovanja
V diplomskem delu je podano: geografski oris porečja Ljubljanice s poudarkom na
značilnostih poplav, dejavnikih poplav, značilnostih poplavnih območij; pregled predvsem
aktualne prostorske zakonodaje in prostorskih aktov z vidika vključenosti problematike
poplav v le-te, s poudarkom na temeljnih prostorskih aktih Mestne občine Ljubljana; moţni
vplivi podnebnih sprememb na poplave (prostorski razvoj na primeru v občini Ljubljana).
Nato so podane smernice za prostorsko planiranje na poplavnem območju Ljubljanice s
predlogi za ustreznejše vrednotenje predvidenih posegov na poplavno območje Ljubljanice.
Za izdelavo diplomskega dela so bili uporabljeni različni viri in literatura. Pri opredelitvi
poplavnih značilnosti so bile vir predvsem razne študije oziroma članki o poplavnih območjih
in poplavah. Omeniti je potrebno predvsem študijo Ljubljanskega barja v okviru geografskega
projekta »Geografija poplavnih področij na Slovenskem«. Pregledana je bila prostorska
zakonodaja in tudi poglavitni dokumenti oziroma predpisi s področja upravljanja z vodami in
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pregledani so bili poglavitni veljavni
prostorski akti. V številnih člankih se geografi in tudi strokovnjaki drugih strok opredeljujejo
do prostorskega razvoja oziroma posegov na poplavnih območjih. Strokovnjaki se
opredeljujejo tudi do podnebnih sprememb. Z vidika diplomskega dela so pomembne
predvsem študije oziroma analize, ki ugotavljajo oziroma ocenjujejo vpliv podnebnih
sprememb na poplave oziroma spremembe v dejavnikih, ki vplivajo na poplave.
Za izdelavo diplomskega dela so bili uporabljeni tudi digitalni prostorski podatki, predvsem:
podatki, pridobljeni na Geodetski upravi RS; podatki, dostopni na Geoportalu Agencije RS za
okolje; podatki, dostopni na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje; podatki,
pridobljeni na občinskih upravah oziroma javno dostopni na občinskih spletnih GIS-ih.
Potrebno je izpostaviti uporabo podatkov o poplavnih območjih (Agencija RS za okolje) ter
2

podatkov o dejanski rabi tal (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Geodetska uprava RS) in
namenski rabi prostora na podlagi občinskih prostorskih aktov (občinske uprave, občinski
spletni GIS-i).
Metodi dela sta bili kabinetno delo in terensko delo, slednje predvsem ob poplavah.
Slika 1: Načrt raziskave.

1.2.1. Porečje Ljubljanice
Na podlagi »Osnovnih smernic za geografsko proučevanje poplavnih področij v Sloveniji« se
naj pri proučevanju poplavnih območij poleg njihovih značilnosti proučijo tudi značilnosti
poplavnih zaledij1, pri čemer pa je potrebno upoštevati tako naravne kot druţbene sestavine
(Osnovne smernice …, 1973; Radinja in sod., 1974). Poplavna območja so sestavni del
vodotokov. Kot del vodnega prostora predstavljajo pomemben vodni ekosistem in pomembno
vplivajo na vodni reţim, predvsem pri zmanjševanju konic poplavnih valov in bogatenju
podtalnice. Pri analizi oziroma izvajanju različnih ukrepov varstva pred poplavami je zato
potrebno upoštevati celovitost vodnega reţima (problema se ne sme reševati parcialno) in
celotno porečje obravnavati kot enoto (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999, str. 9).
Porečje Ljubljanice ter deli le-tega oziroma porečja niţje ravni (slika 3, priloga 1, slika 4) so
določeni na podlagi (slika 2):
 sloja razvodnic, pridobljenega preko spletnih storitev Agencije RS za okolje;
 opredelitve porečja Ljubljanice do vodomerne postaje Moste v delu »Vodno bogastvo
Slovenije«;
 opredelitve hidrometričnih zaledij v delu »Vodna bilanca Slovenije 1971–2000«;
 sloja hidrografskih območij, pridobljenega preko spletnih storitev Agencije RS za
okolje;
 opredelitve padavinskih območij iz članka »Šifrant padavinskih območij vodotokov
Republike Slovenije« avtorice Mojce Šraj.

1

Poplavno zaledje je porečje nad poplavnim območjem (Radinja in sod., 1974, str. 136).
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Slika 2: Viri, na podlagi katerih je določeno porečje Ljubljanice in deli le-tega oziroma
porečja niţje ravni.

Avtorica prikaza razvodnic in hidrografskih območij: Viktorija Batagelj, 2014.

Porečje Ljubljanice je določeno na podlagi sloja razvodnic, pri čemer je upoštevana
opredelitev porečja Ljubljanice do vodomerne postaje Moste v delu »Vodno bogastvo
Slovenije« oziroma je upoštevana opredelitev hidrometričnih zaledij v delu »Vodna bilanca
Slovenije 1971–2000«. Razdeljeno je na dva dela, in sicer na kraško porečje Ljubljanice in na
porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki. Kraški izviri pri Vrhniki so izviri reke z
imenom Ljubljanica, katere tok je do izliva v Savo površinski. Ker na podlagi sloja razvodnic
omenjenih dveh delov ni mogoče razmejiti v celoti, sta le-ta razmejena tudi na podlagi sloja
hidrografskih območij oziroma opredelitve padavinskih območij iz članka »Šifrant
padavinskih območij vodotokov Republike Slovenije« avtorice Mojce Šraj. V delu porečja
Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki Ljubljanica tudi poplavlja, predvsem na
Ljubljanskem barju. Poplavljajo oziroma k poplavam prispevajo tudi njeni pritoki. Tako je
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podana tudi razdelitev le-tega na dele oziroma porečja niţje ravni, in sicer na podlagi sloja
hidrografskih območij oziroma opredelitve padavinskih območij vodotokov iz članka avtorice
Mojce Šraj. Razdeljen je na porečje barjanske Ljubljanice, porečje Gradaščice in porečje
mestne Ljubljanice ter nato še na porečja niţje ravni oziroma dele.
Med opredelitvijo porečja Ljubljanice na podlagi:
 sloja razvodnic,
 opredelitve porečja Ljubljanice do vodomerne postaje Moste v delu »Vodno bogastvo
Slovenije«,
 opredelitve hidrometričnih zaledij v delu »Vodna bilanca Slovenije 1971–2000«
in opredelitvijo porečja Ljubljanice na podlagi:
 sloja hidrografskih območij,
 opredelitve padavinskih območij vodotokov v članku Mojce Šraj
so določena odstopanja.
Obstajajo tudi drugačne opredelitve razvodnic, predvsem dela porečja do kraških izvirov pri
Vrhniki. Potek razvodnic porečja Ljubljanice je vprašljiv (Ulaga, 2002, str. 107) oziroma
kraškega porečja Ljubljanice se ne da natančno opredeliti (Habič, 1976a, str. 13). Razvodje z
Idrijco, Vipavo, Reko ter Rječino poteka po visokih kraških planotah. Pravo razvodje poteka
nekje pod površjem in vode kraških planot odtekajo na več strani. Ravno tako je z razvodjem
s Kolpo in Krko. Znano je, da se v krasu orografsko razvodje lahko bistveno razlikuje od
pravega in da se lahko celo spreminja glede na različne hidrološke situacije (Habič, 1976a, str.
12–13). Na nekaterih območjih je znana bifurkacija (Habič, 1987, str. 135; Habič, 1989).
Kraško porečje Ljubljanice je tako le pribliţno omejeno.
Opredelitev razvodnic, ki omejujejo porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki ter
dele le-tega oziroma porečja niţje ravni, je (lahko) problematična, na primer na:
 poseljenih območjih – pozidane, tlakovane, utrjene … površine, sistemi za odvajanje
padavinske vode;
 na kraških območjih – neznano oziroma ne dovolj znano podzemno odtekanje vode;
 na Ljubljanskem polju – vodonosnik Ljubljanskega polja napaja predvsem Sava,
podtalnica pa odteka v Savo in tudi v Ljubljanico, izmenjavo podtalnice med
vodonosnikom in Ljubljanico močno omejuje zablatena struga Ljubljanice (Smrekar,
2007, str. 32);
 na Ljubljanskem barju – bolj ali manj ravno površje s slabše prepustno vrhnjo plastjo
in s številnimi kanali;
 na nekaterih vršajih pritokov Ljubljanice – vodonosniki s podtalnico.
Del porečja Ljubljanice je tudi v Republiki Hrvaški (pribliţno 2 %), za katerega pa v
diplomskem delu tako tudi manjka večina podatkov.
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Slika 3: Porečje Ljubljanice.
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Slika 4: Porečje
Ljubljanice in
razdelitev na dele
oziroma porečja niţje
ravni.

Opomba: Hidrografska
mreţa: Kanali, oţji od 2,5 m,
niso prikazani.
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1.2.2. Karte poplav, uporabljene pri analizi dejanske rabe tal in namenske rabe prostora
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede
ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007) (priloga 3) je bila v letu 2007 kot izhodišče za
določitev poplavnih in erozijskih območij izdelana Opozorilna karta poplav (Začasni načrt
upravljanja voda ..., 2007, str. 8–9). Zasnovana je bila ţe več kot pred desetletjem in kasneje
nadgrajena (Anzeljc, Đurović, Grčar, 2010, str. 203; Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 55)
(slika 5).
Slika 5: Opozorilna karta poplav.

Vir: IV.3 - Opozorilna karta poplav, 2007./Opomba: »Na karti so predvsem določena območja, ki so na
podlagi različnih razpoloţljivih podatkov označena kot ogroţena območja, to je območja, kjer lahko pride do
poplav in erozije.« (Začasni načrt upravljanja voda ..., 2007, str. 9).

Opozorilna karta poplav je bila izdelana na podlagi analize historičnih in arhivskih podatkov
o poplavnih dogodkih in na podlagi ţe izdelanih študij, raziskav, analiz ter drugih podatkov
(Đurović, 2012, str. 7). Je »neke vrste ʻzbirkaʼ večine razpoloţljivih prostorskih podatkov o
poplavni ogroţenosti na območju Slovenije« (Analiza upravljanja in vodenja …, 2008, str.
18). Izpostaviti je potrebno predvsem naslednje njene lastnosti (Metapodatkovni portal,
2008):
 Kjer poplavno območje ni označeno, ne pomeni, da poplave niso moţne.
 Prikazani sloji: zelo redke poplave (povratna doba: Q50 in več)2, redke poplave
(povratna doba: Q10 do Q20), pogoste poplave (povratna doba: Q2 do Q5).
 Podana je ocena zanesljivosti prikaza poligonov oziroma poplavnih območij od 1
(najmanjša zanesljivost) do 10 (največja zanesljivost) in zajema tako vsebinsko
zanesljivost kot natančnost zajema podatkov.
2

Zelo redke poplave ali katastrofalne poplave (Opozorilna karta poplav (Območja poplavljanja), 2007;
Metapodatkovni portal, 2008).
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 Primerna za predstavitev na kartah merila 1 : 50000 in manj natančno.
 Karta je »ţiva«, saj se vsebine obnavljajo in dopolnjujejo glede na dosegljive podatke.
Njen namen je (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 56):
 predhodna presoja poplavnega tveganja;
 opozarjanje na poplavne razmere na določenem območju;
 uporablja se jo tudi v postopkih izdaje vodnega soglasja.
Strokovne podlage s področja urejanja voda so dostopne na Geoportalu ARSO (Kastelic,
2013). Med njimi je tudi Opozorilna karta poplav (Geoportal ARSO, 2013). Podatki
Opozorilne karte poplav iz leta 2007 so bili posodobljeni in dopolnjeni v obdobju do meseca
marca 2012. Posodobljena in dopolnjena karta vsebuje tudi območja potencialnega poplavnoerozijskega delovanja hudournikov (Đurović, 2012, str. 8), vendar pa kot takšna ni dostopna
na omenjenem Geoportalu ARSO (stanje: 3. 3. 2014) (Geoportal ARSO, 2014b).
Na Geoportalu ARSO je poleg Opozorilne karte poplav (Opozorilna karta poplav (Območja
poplavljanja), 2007) (slika 5, slika 36) sedaj moţen vpogled in prenos tudi novejših kart
oziroma podatkov v zvezi s poplavami, na primer:
 evidence poplavnih dogodkov (Poplavni dogodki, 2014; Poplavni dogodki (PODO),
2014) (slika 37);
 integralne karte poplavne nevarnosti (Integralna karta poplavne nevarnosti (IKPN),
2014; Območje dosega 10-letnih poplav (Q10), 2014; Območje dosega 100-letnih
poplav (Q100), 2014; Območje dosega 500-letnih poplav (Q500), 2014) (slika 38);
 integralne karte razredov poplavne nevarnosti (Integralna karta razredov poplavne
nevarnosti (IKRPN), 2014; Območje razreda velike poplavne nevarnosti, 2014;
Območje razreda srednje poplavne nevarnosti, 2014; Območje razreda majhne
poplavne nevarnosti, 2014; Območje razreda preostale poplavne nevarnosti, 2014)
(slika 39).
V diplomskem delu je v analizi dejanske rabe tal in namenske rabe prostora uporabljena
omenjena Opozorilna karta poplav, dostopna na Geoportalu ARSO, v podrobnejši analizi
namenske rabe prostora Mestne občine Ljubljana pa tudi novejše karte.
Aanaliza dejanske rabe tal in namenske rabe prostora je izdelana za poplavna območja po
Opozorilni karti poplav v delu porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki, in sicer ne
glede na povratno dobo in zanesljivost prikaza. Predvsem z vidika medsebojnega (tudi
potencialnega) vpliva na poplave so obravnavana tudi poplavna območja ob pritokih
Ljubljanice. Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki so
razdeljena na naslednje dele (slika 6):
 poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do sotočja
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa:
 poplavna območja ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju skupaj s
poplavnimi območji ob njenih pritokih – poplavna območja ob
Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici) in Glinščici
niso upoštevana;
 poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici
(Gradaščici) – poplavna območja ob Glinščici niso upoštevana;
 poplavna območja ob Glinščici;
 poplavna območja ob Ljubljanici in njenih pritokih od sotočja Ljubljanice in
Gruberjevega prekopa do vtoka Ljubljanice v Savo:
 poplavna območja ob Ljubljanici od sotočja z Gruberjevim prekopom do
vtoka v Savo – poplavna območja ob pritokih niso upoštevana;
 poplavna območja ob pritokih Ljubljanice od sotočja Ljubljanice in
Gruberjevega prekopa do vtoka Ljubljanice v Savo.
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Slika 6: Razdelitev poplavnih območij po Opozorilni karti poplav v porečju Ljubljanice od
kraških izvirov pri Vrhniki.

Omeniti je potrebno:
 Razdelitev poplavnih območij je (lahko) teţavna, predvsem ob sotočjih vodotokov.
 Oznaka oziroma poimenovanje poplavnih območij je po območju poplavljanja
oziroma po glavnem/glavnih vodotoku/vodotokih.
 Poplavno območje ob Rakitniščici ni upoštevano, saj vode z območja podzemeljsko
odtekajo na Ljubljansko barje.
 V porečje Ljubljanice segajo tudi poplavna območja ob Savi, katera tudi niso
upoštevana.
1.2.3. Ljubljanska urbana regija
Ljubljanska urbana regija (LUR) je največja mestna regija v Sloveniji (Rebernik, 2008, str.
97). V Ljubljani je osredotočen velik del prebivalstva celotne regije. Ostala območja z
zgostitvijo prebivalstva so se oblikovala predvsem ob glavnih prometnicah v smeri proti
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Vrhniki, Medvodam, Domţalam in Kamniku ter Grosuplju in Ivančni Gorici. Po številu
prebivalstva, poleg Ljubljane, izstopajo še nekatera manjša mesta in urbanizirana naselja, kot
so na primer: Kamnik, Domţale, Vrhnika, Grosuplje, Ivančna Gorica, Litija, Medvode,
Moravče, Mengeš, Vodice in Brezovica. Med omenjenimi večjimi naselji so nastali pasovi
zgostitve prebivalstva ob glavnih prometnicah (Rebernik, 2003, str. 167). Za Ljubljansko
urbano regijo je značilen splošen trend razseljevanja prebivalstva in urbanizacija širšega
obmestnega prostora, delovna mesta pa ostajajo prostorsko bolj osredotočena na oţjem
urbanem območju Ljubljane, kar povzroča zelo intenzivne dnevne migracije in z njimi
povezane prometne tokove. Večja zaposlitvena središča so še: Domţale, Kamnik, Vrhnika,
Grosuplje, Litija, Trzin, Logatec in Medvode. Poleg delovnih migracij so v regiji prisotne še
močne dnevne migracije zaradi šolanja ter oskrbe in storitev. Vplivno območje Ljubljane
glede zaposlitve, šolanja, oskrbe in storitev presega obseg obravnavane regije (Rebernik,
2008, str. 97–99).
Po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št.
20/2011) je temeljna funkcionalna teritorialna enota za načrtovanje regionalne politike in
izvajanje nalog regionalnega razvoja razvojna regija, ki jo v enovito zaključeno prostorsko
celoto zdruţujejo poselitveni, gospodarski, infrastrukturni in naravni sistemi ter na kateri je
mogoče zagotoviti interesno sodelovanje razvojnih partnerjev3 (6. člen) (Zakon o
spodbujanju ..., 2011, str. 2676).
Slika 7: Lega porečja Ljubljanice glede na razvojne regije.

Po podatkih Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije je Ljubljanska urbana
regija (LUR) osrednjeslovenska statistična regija, ki jo sestavlja 26 občin, in sicer: Borovnica,
Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domţale, Grosuplje,
Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer,
Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče,
Vodice, Vrhnika (RRA LUR, 2014) (slika 8).
Območja poplav po Opozorilni karti poplav se v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri
Vrhniki nahajajo v občinah: Vrhnika, Log - Dragomer, Borovnica, Brezovica, Ig, Ljubljana,
Škofljica, Grosuplje, Velike Lašče, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul (slika 9). Predvsem je
potrebno izpostaviti poplavno ogroţenost občine Ljubljana oziroma mesta Ljubljana z bliţnjo
okolico.

3

Razvojni partnerji: občine, zdruţenja gospodarskih dejavnosti, samoupravne narodne skupnosti, nevladne
organizacije (2. člen) (Zakon o spodbujanju ..., 2011, str. 2676).
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Slika 8: Ljubljanska
urbana regija oziroma
osrednjeslovenska
statistična regija.

Opomba:
V primeru meje med
občinami Ljubljana, Ig in
Brezovica na Ljubljanskem
barju (»tromeja«) so
podatki Geodetske uprave
RS napačni zaradi napačne
opredelitve meje med
občinama Ig in Ljubljana
(Pogačnik, 2007).
Na podanih kartah je meja
na omenjenem območju
spremenjena.

Slika 9: Občine Ljubljanske urbane regije (LUR), v katerih so poplavna območja ob
Ljubljanici in pritokih po Opozorilni karti poplav.

2. VZROKI IN VRSTE POPLAV V SLOVENIJI
Poglavitni vzroki poplav so nesporno naravnogeografski, predvsem vremenske, geološke,
hidrološke, pedološke in vegetacijske značilnosti pokrajin. Najpomembnejši neposredni
razlogi so obilne padavine in taljenje snega. Poplave povzročajo dolgotrajne padavine,
predvsem pa razmeroma kratkotrajni nalivi. Pri omenjenem je pomembna še predhodna
namočenost podlage. Na nastanek poplav močno vpliva tudi relief. Povezave med naštetimi
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dejavniki so zelo zapletene in se lahko od pokrajine do pokrajine precej razlikujejo (Komac,
Natek, Zorn, 2008a, str. 17).
Večdnevne padavine večje intenzitete povzročajo akumulacijo vode v vegetaciji, prsti,
kraškem svetu in prodnih vodonosnikih, hkrati pa se povečujejo pretoki vodotokov in polnijo
jezera. Če se takšno dolgotrajno deţevje nadaljuje s še močnejšimi padavinami, po napolnitvi
omenjenih akumulacij vodotoki le še naraščajo, čemur sledijo poplave tudi večjih vodotokov.
Pomembna je torej kumulativna količina padavin, ki pade v nekaj zaporednih dnevih. Poleg
naraščanja pretokov vodotokov se zviša tudi gladina podtalnice, kar ponekod povzroči
zalivanje podzemnih prostorov v zgradbah, zaradi zasičenja z vodo se lahko sproţijo tudi
zemeljski plazovi in usadi. Večdnevna obdobja intenzivnih padavin so v Sloveniji, še posebno
jeseni, reden letni pojav. Obseg in izrazitost naravne nesreče, ki jo povzročajo intenzivne
padavine, sta odvisna od razvoja konkretne vremenske situacije. Pri kratkotrajnih močnih
padavinah (nalivih), ki se pojavljajo ob plohah in nevihtah, večina padavin odteče po površju.
Tako je prisotna erozija, pretoki manjših vodotokov se hitro večajo in posledično le-ti tudi
poplavljajo. Učinki kratkotrajnih močnih padavin so najizrazitejši na urbaniziranih območjih.
Velikost območja z intenzivnimi nevihtnimi padavinami je razmeroma majhna, zato takšni
dogodki bistveno ne vplivajo na večje vodotoke. Ob močnih nalivih, še posebej ob ţe dobri
predhodni namočenosti, se lahko pojavljajo tudi zemeljski plazovi, usadi, blatni tokovi,
podori in podobno. Podobne učinke in razseţnosti kot močni nalivi ob nevihtah imajo tudi
močni nevihtni nalivi, ki se pojavljajo kot izrazite ojačitve intenzitete padavin, kadar drugače
zmerno deţuje. Lokalni močni nalivi so povsod moţni v vseh letnih časih, ko ne sneţi. Za vso
Slovenijo so značilna poletna nevihtna neurja (Vrhovec, 2002, str. 42–46).
Potrebno je omeniti vpliv sneţnega zadrţka. V poznojesenskih mesecih se zaradi zadrţevanja
padavin v obliki snega v visokogorju blaţijo pretočne konice, v manj vodnatem obdobju pa
sneţnica napaja vodotoke. V gorah lahko sneţi tekom celega leta, v niţjih legah pa je
sneţenje omejeno na zimo (Frantar, Nadbath, Ulaga, 2008, str. 20–21).
Ob izjemno močnih padavinah se bolj ali manj jasno pokaţejo antropogene spremembe
naravnega vodnega kroga ter učinki posegov v rečne struge in poplavne ravnice. Vplivi
človeka so vidni zlasti na gosto poseljenih območjih, kjer je zaradi pozidanosti premajhna in
neustrezna prepustnost rečnih strug, vodni odtok in pretok rek sta povečana in hitrejša
(Komac, Natek, Zorn, 2008a, str. 19). Posebno problematične so lahko regulacije in različne
ovire, ki so sicer sestavni del prometnega ali drugega infrastrukturnega omreţja, vendar s
svojo neprimerno gradbeno zasnovo zajezijo reke in s tem zadrţujejo odtok naraslih in
poplavnih voda (Natek, 1992, str. 23). Globevnikova (2007) navaja, da je posledica posegov
človeka v naravni vodni krog tudi povečanje ekstremnih pojavov – na primer gladine rek so
ob istih vremenskih situacijah višje, poplave se pojavijo tam, kjer jih včasih ni bilo. Na tem
mestu je potrebno podati tudi navedbe Starca (2002, str. 512), in sicer da je nesporno, da
antropogene spremembe vplivajo na visoko vodo in s tem na poplave – urbanizacija in
prometna infrastruktura uničujeta rastlinsko zadrţevanje, zmanjšuje se moţnost zadrţevanja
padavin v tleh; zaradi na primer golosekov je zadrţevanje rastja manjše, povečuje se erozija in
s tem tudi odtok; neprimerna kmetijska obdelava spreminja vegetacijo in moţnost
zadrţevanja v tleh; regulacije vodotokov zmanjšujejo moţnost zadrţevanja na poplavnih
površinah (logih) ob vodotokih; nasipavanje in zasipavanje naravnih poplavnih površin stalno
zmanjšuje naravna poplavna območja – vendar pa hkrati navaja, da so antropogeni vzroki
največji pri manjših in srednjih poplavah, v smeri najbolj ekstremnih dogodkov pa se ta vpliv
zmanjšuje.
Poplave so dinamičen pojav in vsaka od njih je neponovljiva (Bat in sod., 2003, str. 32).
Vrste poplav (Natek, 2005, str. 14):
 Hudourniške poplave so kratkotrajne in izjemno silovite. Vode hitro narastejo in po
nekaj urah divjanja ţe upadejo. Prenašajo velike količine plavja, ki ga nasipajo na

13

vršajih ali v ravnini. Pojavljajo se ob manjših hudournikih v gorskem svetu, hribovjih
in gričevjih ter tudi ob nekaterih večjih rekah, na primer Savinji, Mislinji, Kamniški
Bistrici, Sori.
 Niţinske poplave se pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek in nastanejo zaradi razlike
v hitrosti dotekanja visokih vod ter pretočnih zmogljivosti rečnih strug. Vode hitro
pritečejo iz višjega sveta in se razlijejo po ravnini. Nato vode počasi odtečejo, za sabo
pa pustijo peščeno-ilovnate naplavine. Tovrstne poplave so najobseţnejše ob Dravinji,
ob spodnji Krki, Savi na Breţiškem polju in ob spodnjem toku Sotle.
 Poplave na kraških poljih nastopijo počasi. Voda stoji več dni ali tednov in počasi
odteče skozi kraško podzemlje. Nastanejo zaradi dviga piezometričnega nivoja nad
površje ali zaradi preseţka dotekajoče vode nad zmogljivostjo podzemnih odtočnih
kanalov. Najbolj značilne so za Cerkniško polje in Planinsko polje ter Globodol. K
opisanemu tipu poplav prištevamo tudi poplave na Ljubljanskem barju.4
 Morske poplave nastanejo ob kombinaciji visoke plime, nizkega zračnega tlaka in
juga, ko se gladina morja za kratek čas dvigne nad višino običajne visoke plime in
preplavi obreţje. Pojavljajo se v Piranu in Kopru.
 Mestne poplave se pojavljajo zaradi hitrega odtekanja padavin s streh in asfaltiranih
površin, ki jih kanalizacijski sistem za meteorne vode ne more sproti poţirati.
Pojavljajo se ob kratkotrajnih ekstremnih padavinah, na primer v podvozih, podhodih
in kleteh.
V Sloveniji poplave najpogosteje povzročajo poletna neurja in dolgotrajnejša jesenska
deţevja (Ogrin, 2002, str. 31). Poletna neurja s kratkotrajnimi, a izjemno intenzivnimi
padavinami, praviloma zajamejo majhna območja, vendar zaradi njih zelo hitro narastejo
manjši hudourniki. Poletna neurja povzročajo tudi mestne poplave. Veliko obseţnejše so
poplave zaradi jesenskih deţevij, saj lahko večdnevne padavine zajamejo vso Slovenijo, vode
pa je toliko, da je tudi večje reke ne zmorejo več sproti odvajati. Učinek poplav lahko
stopnjujejo tudi naslednji dejavniki: zmanjšano izhlapevanje vode iz tal in rastlin, ţe
predhodno z vodo nasičena preperelina, zaradi česar se poveča površinski odtok, zapolnjeni
kanali v kraškem podzemlju ali taljenje sneţne odeje. Z jesenskimi deţevji so povezane zlasti
dolgotrajnejše poplave na kraških poljih in niţinske poplave ob spodnjem toku večjih rek, v
goratem in hribovitem svetu so nevarne tudi krajevne hudourniške poplave (Natek, 2008, str.
14–16).
3. GEOGRAFSKI ORIS POREČJA LJUBLJANICE
Ljubljanica je desni pritok Save in pripada donavskemu delu povodja Črnega morja. Je tipična
kraška reka ponikalnica (Kolbezen, 1998a, str. 8). Vode se po večkratnem ponikanju v
kraškem porečju Ljubljanice ali neposrednem podzemeljskem pretakanju nato pojavijo v
kraških izvirih pri Vrhniki v razmeroma ozkem pasu ob zahodnem robu Ljubljanskega barja,
od koder kot Ljubljanica površinsko odtekajo v Savo (Habič, 1976a, str. 21) (slika 10, slika
11).

4

Mrakova (2011, str. 11) navaja, da spada Ljubljansko barje med poplavna območja neprodonosnih rek izven
krasa.
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Slika 10: Shema površinskih in podzemeljskih voda v kraškem porečju Ljubljanice.

Slika 11: Kraški izviri Ljubljanice – izviri Ljubljanice, Ljubije in Bistre (tri poglavitne
skupine izvirov).

*Opomba: Furlanove toplice: Enakomerno prelivanje toplih voda na površje, ki se po sestavi in temperaturi
bistveno razlikujejo od kraških voda, nakazuje povezavo z globokim vodonosnikom, iz katerega priteka voda po
tektonski razpoki z omejeno prepustnostjo. V izviru se ob sledenju v zaledju Ljubljanice ni pokazalo nobeno
sledilo (Habič, 1996, str. 70).

Vode kraške Ljubljanice se zbirajo v dveh krakih, cerkniškem in pivškem, ki se zdruţita v
Planinski jami (Mihevc, 1999, str. 363). Začetek cerkniškega kraka je na Hrvaškem.
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Trbuhovica ponikne ţe pred drţavno mejo s Slovenijo – Babno polje doseţe samo ob
poplavah (Gams, 2003, str. 323). Po Loškem polju teče ponikalnica Obrh. Strţen, v zgornjem
delu imenovan Obrh, je osrednji vodni tok, ki teče po Cerkniškem polju (Smrekar, 2005, str.
46). Na Cerkniško polje priteka Cerkniščica. Na Blokah ponikajo vode Bloščice in
Farovščice. V kraški dolini Rakov Škocjan (Gams, 2003, str. 190) teče Rak. Povirje Pivke se
nahaja med naseljema Pivka in Kneţak (Gams, 1998, str. 84). Pribliţno dva kilometra pred
Postojnsko jamo se Pivki pridruţi Nanoščica (Šušteršič, 2002, str. 7). Po Planinskem polju
teče Unica. Vode s Planinskega polja se podzemeljsko stekajo v izvire Ljubljanice. V izvire
Ljubljanice se stekajo tudi vode ponikalnic skrajnega severozahodnega dela kraškega porečja
Ljubljanice, in sicer Rovtarice in Petkovščice, Hotenjke, Ţejskega potoka in Pikeljščice ter
Logaščice z Logaškega polja (Habič, 1996, str. 72).5
Ljubljanica od kraških izvirov pri Vrhniki teče po Ljubljanskem barju. Ob Grajskem hribu
mora premagovati prag in ravno tako tudi njen pomoţni odtok Gruberjev prekop, nato pa po
Ljubljanskem polju odteka v Savo (Lah, 2002, str. 14). Ljubljansko barje sega na jugu do
dinarskih planot, nad katerimi se dvigata Krim in Mokrec, na jugovzhodu pa do Šmarske suhe
doline (Černe, Lovrenčak, 1996, str. 87). Z omenjenega območja pritekajo daljši vodotoki
Borovniščica, Iška ter Ţelimeljščica, na juţnem robu Ljubljanskega barja pa se nahajajo tudi
številni kraški izviri. Poleg ţe omenjenih izvirov Ljubljanice so tudi izviri, v katerih pritekajo
vode iz bliţnjega kraškega sosedstva na jugu (Melik, 1959, str. 170–171). Kraški izvir ima
Iţica (Černe, Lovrenčak, 1996, str. 88). Na Ljubljansko barje odtekajo vode ponikalnice v
Ponikvah in podzemeljsko voda Podpeškega jezera (Gams, 2003, str. 363). Z barvanjem je
bilo dokazano, da vode Rakitniščice podzemeljsko odtekajo v Ponikve oziroma na
Ljubljansko barje (Novak, Rogelj, 1987). Površinski vodotoki pritekajo tudi s hribovja na
severu. Podlipščica odmaka del Rovtarskega hribovja in del Polhograjskega hribovja. Velik
del Polhograjskega hribovja pripada porečju Gradaščice. Pod Polhovim Gradcem je sotočje
povirnih krakov Gradaščice – Boţne in Male vode. Pri Kozarjah se zdruţi z desnim pritokom
Šujico (Horjulščico). Nato se na Bokalškem jezu, po le nekaj 100 m toka, razdeli. V Ljubljani
se vode Gradaščice v Ljubljanico izlivajo preteţno kot Mali graben, manjši del pa kot Mestna
Gradaščica (Gradaščica). V slednjo se izliva Glinščica. Pritoki Ljubljanice s Posavskega
hribovja se stekajo na Ljubljansko barje oziroma v Ljubljanico v toku skozi Ljubljano
oziroma v toku po Ljubljanskem polju. Med slednjimi imata večji porečji Dobrunjščica in
Besnica.
Celotno porečje Ljubljanice meri pribliţno 1906 km2, porečje Ljubljanice od kraških izvirov
pri Vrhniki pa pribliţno 782 km2, kar znaša 41 % površine porečja Ljubljanice.
Preglednica 1: Velikost porečja Ljubljanice in nekaterih njegovih delov oziroma porečij niţje
ravni.
Površina
Odstotek
2
Porečje Ljubljanice
1905,6 km
/
Porečje Ljubljanice do Špice
1746,2 km2
91,6 %
Kraško porečje Ljubljanice
1123,2 km2
58,9 %
2
Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki
782,4 km
41,1 %
2
Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do Špice
622,9 km
79,6 %
Porečje Borovniščice
50,4 km2
6,4 %
2
Porečje Iške
86,1 km
11,0 %
Porečje Iţice (Iščice)
100,8 km2
12,9 %
2
Porečje Gradaščice
158,8 km
20,3 %
Porečje Dobrunjščice
32,8 km2
4,2 %
5

Dokazano je raztekanje voda Hotenjke, Ţejskega potoka in Pikeljščice tako v izvire Ljubljanice kot v izvire
Idrijce (Habič, 1976b, str. 266).
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Porečje Besnice

23,5 km2

3,0 %

Opombe: Porečje Ljubljanice do Špice obsega kraško porečje Ljubljanice, porečje barjanske Ljubljanice in
porečje Gradaščice. Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do Špice obsega porečje barjanske
Ljubljanice in porečje Gradaščice./Odstotki izračunani glede na površino celotnega porečja Ljubljanice: porečje
Ljubljanice do Špice, kraško porečje Ljubljanice, porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki. Odstotki
izračunani glede na površino porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki: porečje Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki do Špice, porečje Borovniščice, porečje Iške, porečje Iţice (Iščice), porečje Gradaščice,
porečje Dobrunjščice, porečje Besnice.

3.1. Geološke in reliefne značilnosti
Geološke in reliefne značilnosti kraškega porečja Ljubljanice
Za geološko strukturo so značilni številni narivi (Šušteršič, 1996, str. 282). Na geoloških
kartah so ob vznoţju Nanosa, Hrušice, Javornikov in Sneţnika razvidna čela narivov oziroma
pokrovov (Gospodarič, 1987, str. 55). Med prelomnimi strukturami Notranjske je najbolj
izrazit Idrijski prelom, ki med Idrijo in Prezidom v smeri severozahod–jugovzhod seka
pokrove (Gospodarič, 1987, str. 56).
Po F. Šušteršiču Ljubljanico na Notranjskem v osnovi določata Idrijska prelomna cona in
Hrušiški nariv. Šušteršič tudi navaja, da so kamnine v obeh strukturah tako popolnoma
zdrobljene, da sta nastali barieri, ki vode tako rekoč ne prepuščata, zaradi česar vode v
tektonskih udorinah, kjer je površje najniţje, prečkajo Idrijsko prelomno cono površinsko
(Škrinjar, 2007, str. 17).6
Kamnine mezozojske starosti, predvsem apnenec, gradijo preteţni del kraškega porečja
Ljubljanice (Mihevc, 1997, str. 57). Triasni dolomit v določenih primerih omogoča
površinsko pretakanje voda, gradi dna nekaterih kraških polj ali gradi hidrološke pregrade
(Mihevc, 1997, str. 57) oziroma ima vlogo dobavitelja vode ponornicam notranjskega krasa
(Gams, 2003, str. 343). Od nekraških kamnin se le eocenski fliš (flišne kamnine) pojavlja v
pomembnejšem obsegu (Šušteršič, 1996, str. 282). Flišne kamnine so v delu porečja, ki ga
odmaka Pivka z Nanoščico (Osnovna geološka karta SFRJ – list Postojna, 1967; Osnovna
geološka karta SFRJ – tolmač za list Postojna, 1970; Osnovna geološka karta SFRJ – list
Ilirska Bistrica, 1972; Šikić, Pleničar, 1975). V dnu kraških polj je naplavina, ki delno
zadrţuje ponikanje tekoče vode v kraško notranjost (Mihevc, 1999, str. 362). V dolini Pivke
na apnencih odloţene relativno slabše prepustne kvartarne naplavine predstavljajo lokalno
hidrogeološko pregrado. Ob visokem vodostaju, ko se gladina podzemne vode v krasu dvigne
nad nivo kontakta, se ob njih pojavijo občasni kraški izviri (Petrič, Kogovšek, 2005, str. 602).
Habič (1987, str. 134) je v kraškem porečju Ljubljanice po načinu odtoka ločil štiri osnovne
tipe hidrografskih območij, ki se med seboj različno kombinirajo: neprepustni predeli s
površinskim zbiranjem voda in sklenjenim odtokom v sosednje kraško podzemlje (primer:
porečje Cerkniščice); območja z mešanimi prepustnimi in neprepustnimi predeli, kjer del
padavinske vode odteka površinsko, del pa neposredno ponika v podzemlje (območje
Rovtarskih ponikalnic); prelivna kraška polja, kjer podzemeljske vode na eni strani izvirajo in
na drugi ponikajo (primer: Planinsko polje); predeli, kjer vse padavine poniknejo v zakrasela
tla in podzemeljsko odtekajo v kraške izvire na obrobju, in sicer predeli z enostavnim kraškim
odtokom (primer: Javorniki) in sestavljeni pretočni kraški predeli, skozi katere odtekajo
ponikalnice iz sosednjih kraških ali nekraških območij (primer: Postojnski kras).

6

»Počez čez kraško povodje Ljubljanice poteka ob Idrijskem prelomu le delno prepustna dolomitna pregrada, ki
sili kraške vode iz juţnejše polovice povodja, da se prek kraških polj prelivajo v severnejšo polovico in k
izvirom Ljubljanice. Na območju Cerkniškega polja in v Hotenjskem podolju pregrada sicer dopušča pretakanje
nizkih voda neposredno iz Javornikov in Hrušice k izvirom na obrobju Barja, vendar le v omejenih količinah.«
(Habič, 1996, str. 72).
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Slika 12: Kraško porečje Ljubljanice – kamnine (poenostavljeno).

V kraškem porečju Ljubljanice nadmorske višine segajo do 1796 m z najvišjim vrhom
Sneţnika Veliki Sneţnik (Atlas Slovenije 1 : 50.000, 2005). Izstopajo zakrasele planote
oziroma hribovja. Površje Nanosa in Hrušice ter Sneţnika in Javornikov se na večih območjih
precej strmo spušča proti Pivki oziroma Notranjskemu podolju (Digitalni model višin
12,5 m x 12,5 m, 2006). Notranjsko podolje slovi najbolj po kraških poljih (Gams, 2003, str.
322).
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Slika 13: Reliefne značilnosti kraškega porečja Ljubljanice.

Geološke in reliefne značilnosti porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki
Vode Ljubljanice izvirajo v številnih kraških izvirih ob robu Ljubljanskega barja. Ljubljansko
barje je juţni del dna Ljubljanske kotline. Nastalo je na tektonsko zelo aktivnem območju, ki
ga prečkajo številni prelomi, in je široka tektonska udorina, ki se je začela ugrezati pred
pribliţno dvema milijonoma let. Zanj je značilno obširno naplavljeno dno (Lovrenčak,
Oroţen Adamič, 1999, str. 380–381).
Predkvartarna podlaga Ljubljanskega barja je valovita, s številnimi kotanjami oziroma
globelmi. Vzhodni del je ugreznjen globlje kot zahodni. Juţno od Ljubljane se nahaja čez
150 m v globino. Po podatkih vrtin je v zahodnem in juţnem delu iz triasnega in jurskega
dolomita ter apnenca, v severnem in vzhodnem delu oziroma vzhodno od Drenovega Griča in
Bevk ter pri Rudniku in Škofljici pa delno iz triasnih dolomitov in apnenca, preteţno pa iz
triasnega in karbonsko-permskega skrilavega glinavca in peščenjaka. Podlaga je na površju v
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barjanskih osamelcih. S prelomi razsekano udorino so v pleistocenu in holocenu zapolnili
rečni in jezerski sedimenti. Plasti so po podatkih iz vrtanja in kartiranja na površini
sestavljene delno iz šote, šotnega blata in polţarice, delno pa iz peščene gline in peščenega
melja. Večji del barjanskega površja je sestavljenega iz šote in polţarice. Ţe omenjene kotanje
oziroma globeli, nastale ob številnih prelomih, so zapolnjene s prodno-peščenimi sedimenti.
Pritoki Ljubljanice so na prehodu na ravnino nasuli vršaje (Mencej, 1990).
Po Meliku (1946; 1959, str. 174) je dno Ljubljanskega barja dno nekdanjega (zadnjega)
jezera, ki je prešlo v barje, po Šifrerju (1984) pa ni bilo večje ojezeritve, polţarica je bolj
verjetno kot jezerski sediment fluvialnega porekla in šota ostanek zamočvirjenja prvotno
veliko bolj suhih tal.
Dno Ljubljanskega barja je dokaj ravno in zelo malo nagnjeno (slika 16, slika 17). Ravno
površje je le malo vegasto z manjšimi vzpetinami in ulegninami (Černe, Lovrenčak, 1996, str.
92). Prevladujejo nakloni do 1° (Digitalni model višin 12,5 m x 12,5 m, 2006). Dno
Ljubljanskega barja se nahaja na nadmorskih višinah nekje med 285 m in 300 m (Digitalni
model višin 12,5 m x 12,5 m, 2006). Nad ravnino se dvigajo osamelci. Najvišji dosega
nadmorsko višino 390 m (Atlas Slovenije 1 : 50.000, 2005).
Slika 14: Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki – kamnine (poenostavljeno).

V Ljubljanico se v toku po Ljubljanskem barju izlivajo številni desni in levi pritoki, ki
pritekajo z višjega sveta oziroma obrobja oziroma izvirajo v kraških izvirih, predvsem na
juţnem robu Ljubljanskega barja – nad 300 m nadmorske višine je pribliţno 75 % porečja
Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do Špice (Digitalni model višin 12,5 m x 12,5 m,
2006). V juţnem delu porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki prevladujejo
karbonatne kamnine triasne in jurske starosti (Osnovna geološka karta SFRJ – list Postojna,
1967; Osnovna geološka karta SFRJ – list Ribnica, 1968; Osnovna geološka karta SFRJ –
tolmač za list Postojna, 1970; Buser, 1974). Za omenjeni del je značilno kraško odmakanje in
neposredno odtekanje voda na Ljubljansko barje (Kolbezen, Šifrer, Oroţen Adamič, 1985; cv:
Kolbezen, 1985, str. 16) (slika 15). Borovniščica, Iška in Ţelimeljščica so se v manj
prepustnih kamninah poglobile v globoke doline (Gams, 2003, str. 361).
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Slika 15: Hidrografsko zaledje
Ljubljanskega barja.

Vir: Kolbezen, Šifrer, Oroţen Adamič,
1985; cv: Kolbezen, 1985, str. 16.
Pri Rakitni je na močno pretrtem triasnem dolomitu nastalo plitvo kraško polje. Juţno od
Preserja se nahaja majhno kraško polje Ponikve. Blizu Podpeči je Podpeško jezero. Vode
omenjenih polj in jezera podzemeljsko odtekajo na Ljubljansko barje (Pelc, Urbanc, 1999, str.
394–395). Najvišji vrh omenjenega dela porečja in hkrati tudi dela porečja Ljubljanice od
kraških izvirov pri Vrhniki je Krim s 1107 m nadmorske višine. V porečju Borovniščice
najvišje nadmorske višine dosega Novaška gora z 998 m, v porečju Iške ţe omenjeni Krim s
1107 m in v porečju Iţice (Iščice) Mokrec s 1059 m (Atlas Slovenije 1 : 50.000, 2005). Za
pobočja dolin Borovniščice, Iške, Ţelimeljščice s pritoki so značilni veliki nakloni (Digitalni
model višin 12,5 m x 12,5 m, 2006). Na Ljubljansko barje se stekajo tudi manjši vodotoki z
niţjega obrobja na vzhodu, ki je preteţno iz vododrţnih klastitov karbonsko-permske starosti
(Osnovna geološka karta SFRJ – list Ribnica, 1968; Buser, 1974; Osnovna geološka karta
SFRJ – list Ljubljana, 1982; Premru, 1983). Pritoki s hribovja na severu in hribovja na zahodu
odmakajo območje iz karbonatnih kamnin predvsem triasne in v manjši meri permske in
jurske starosti ter iz klastitov karbonsko-permske, permske in triasne starosti (Osnovna
geološka karta SFRJ – list Postojna, 1967; Osnovna geološka karta SFRJ – tolmač za list
Postojna, 1970; Osnovna geološka karta SFRJ – list Kranj, 1974; Grad, Ferjančič, 1976).
Kolbezen, Šifrer in Oroţen Adamič (1985; cv: Kolbezen, 1985, str. 16) so omenjeno območje
opredelili kot območje neposrednega odtekanja na Ljubljansko barje (slika 15). Največji del
pripada Polhograjskemu hribovju. Polhograjsko hribovje – del v porečju Ljubljanice – pripada
predvsem porečju Gradaščice. Nadmorske višine segajo do 1021 m z vrhom Toščem (Atlas
Slovenije 1 : 50.000, 2005). Značilni so precejšni nakloni (Digitalni model višin
12,5 m x 12,5 m, 2006).
Ljubljanica – in tudi Gruberjev prekop, njen pomoţni odtok – mora ob Grajskem hribu
premagati prag, da se po Ljubljanskem polju prelije v Savo (Lah, 2002, str. 14). »Ljubljansko
polje je del Ljubljanske udorine, ki je nastala v pliokvartarnem obdobju zaradi tektonskega
ugrezanja in je zapolnjena z vodonosnimi sedimenti, ki doseţejo v najglobjem delu več kot
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100 m debeline. Največji del Ljubljanskega polja zapolnjujejo naplavine reke Save …«
(Breznik, 1988; cv: Bračič - Ţeleznik, 2002, str. 118).
V Ljubljanico se v toku skozi Ljubljano do vtoka v Savo stekajo: levi pritok Mestna
Gradaščica (Gradaščica) z Glinščico in številčnejši desni pritoki s hribovja na jugu oziroma
vzhodu. Povirje Glinščice s Prţancem sega v Polhograjsko hribovje. Nadmorske višine segajo
do 590 m (Atlas Slovenije 1 : 50.000, 2005). Omenjeno hribovje na jugu oziroma vzhodu je v
večji meri iz vododrţnih klastitov karbonsko-permske starosti (Osnovna geološka karta SFRJ
– list Ribnica, 1968; Buser, 1974; Osnovna geološka karta SFRJ – list Ljubljana, 1982;
Premru, 1983). V porečju Besnice nadmorske višine segajo tudi čez 760 m, v porečju
Dobrunjščice segajo nekaj čez 650 m, drugod pa so niţje (Atlas Slovenije 1 : 50.000, 2005;
Digitalni model višin 12,5 m x 12,5 m, 2006; Skenogrami drţavnih topografskih kart merila
1 : 50.000, 2006). Značilni so precejšni nakloni (Digitalni model višin 12,5 m x 12,5 m,
2006).

22

Slika 16: Reliefne značilnosti porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki.

Slika 17: Nadmorske višine do vključno 320 m in nakloni do vključno 2° v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki.
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3.2. Hidrogeološke značilnosti
Prepustnost in poroznost kamnin pomembno vplivata na izoblikovanost rečne mreţe, zaloge
površinskih in podzemnih voda (Brečko Grubar, 2006, str. 51).
Slika 18: Hidrogeološke značilnosti porečja Ljubljanice.

V porečju Ljubljanice prevladujejo razpoklinski vodonosniki, vključno s kraškimi
vodonosniki (slika 18). Omenjeni vodonosniki različnega obsega in izdatnosti so značilni
predvsem za kraško porečje Ljubljanice in za višji svet juţno od Ljubljanskega barja. Za
Polhograjsko hribovje – del v porečju Ljubljanice – so značilni vodonosniki različne
poroznosti, obsega in izdatnosti. Precejšen del pripada kategoriji manjši vodonosniki z
lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode. Vodonosnik Ljubljanskega barja leţi pod tankim
pokrovom. Vodonosnik vršaja Iške in vodonosnik Ljubljanskega polja sta opredeljena kot
vodonosnik, v katerem prevladuje medzrnski tok. Pripadata kategoriji obširni in srednje do
visoko izdatni vodonosniki. Za Posavsko hribovje – del v porečju Ljubljanice – so značilni
predvsem manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode (Hidrogeološka
karta 1 : 250.000 (IAH), 2004; Tematske geološke karte Geološkega zavoda Slovenije –
Hidrogeološka karta, 2010).
Ljubljansko barje
Vodno telo Ljubljanskega barja je kompleksen vodonosni sistem (Jeţovnik, 2009, str. 24). Na
podlagi meritev in analiz ga tvorijo trije oziroma štirje med seboj bolj ali manj ločeni
vodonosniki:
 holocenski prodni vodonosnik s prosto gladino podtalnice;
 zgornji pleistocenski vodonosnik z arteškim nivojem podtalnice;
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spodnji pleistocenski vodonosnik s subarteškim nivojem podtalnice (Bračič - Ţeleznik,
2002, str. 119; Jeţovnik, 2009, str. 25);
 kraško-razpoklinski karbonatni vodonosnik (Jeţovnik, 2009, str. 25).
V hidrogeološkem smislu je vodonosnik Ljubljanskega barja dokaj zapleten sistem (Urbanc,
Jamnik, 2002, str. 589). Je relativno zaprta hidrološka enota (Bračič - Ţeleznik, 2002, str.
120). Holocenski vodonosnik tvorijo prodni zasipi Gradaščice, Ţelimeljščice, Iške in
Borovniščice. V globino sledita zgornji in spodnji pleistocenski vodonosnik. V podlagi je
vodonosnik v karbonatnih kamninah (Urbanc, Jamnik, 2002, str. 589–590). Pod holocenskim
vodonosnikom se nahajajo zaglinjeni peščeno-meljasti sedimenti in plast gline, ki je prisotna
skoraj po vsem Ljubljanskem barju in omejuje zgornji pleistocenski vodonosnik. Podatki iz
vrtin kaţejo na juţnem robu zaglinjeno bariero, ki preprečuje hidravlično povezavo zgornjega
pleistocenskega vodonosnika in karbonatnega zaledja. Omenjeni vodonosnik na severu
napajajo Gradaščica in padavine. Tanka ločilna plast gline se pojavlja tudi med zgornjim in
spodnjim pleistocenskim vodonosnikom. Spodnji pleistocenski vodonosnik je ujet v kotanjo
Ljubljanskega barja in na severu nima povezave z Ljubljanskim poljem. Del padavin iz
karbonatnega zaledja se infiltrira in skozi razpoke in prelome napaja spodnji pleistocenski
vodonosnik (Bračič - Ţeleznik, 2002, str. 120). Zaradi neprepustnih in malo prepustnih
glinastih in meljastih plasti, ki prekrivajo Ljubljansko barje, je pronicanje vode v globino
neznatno in se po deţevjih dolgo zadrţuje na površini (Jamnik, Bračič - Ţeleznik, Karp, 2001;
cv: Bračič - Ţeleznik, 2002, str. 119).
Slika 19: Hidrogeološki profil Ljubljanskega barja – hidrogeološki profil Iška–vodarna
Brest–Črna vas–Curnovec.

Vir: Ljubljanska podtalnica …, 2001.
Izviri, ki se pojavljajo na območju Ljubljanskega barja, so pokazatelj hidrodinamičnih razmer
širšega območja (Mencej, 2000; cv: Bračič - Ţeleznik, 2002, str. 120). Glede na tip so
razvrščeni (Bračič - Ţeleznik, 2002, str. 120):
 kraški izviri na kontaktu neprepustnih sedimentov s karbonatnim višjim svetom na
jugu;
 barjanska okna, ki se nahajajo v polţarici in so nastala zaradi vodnega pritiska v
vodonosnih plasteh pod njo;
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 izviri na kontaktu prodnega Iškega vršaja in neprepustnih sedimentov.
Ljubljansko polje
Največji del Ljubljanskega polja zapolnjujejo naplavine Save. Pestra geološka zgradba
njegovega obrobja se kaţe predvsem v krovnih plasteh. Nanosi so odloţeni na podlago iz
skrilavih glinavcev s plastmi kremenovega peščenjaka karbonsko-permske starosti. Je
vodonosnik z medzrnsko poroznostjo, katerega v spodnjem delu gradijo pleistocenski prodi in
peski, v zgornjem delu pa se nahajajo holocenski peščeno-prodni sedimenti. Zanj je sicer
značilna dobra hidravlična prevodnost, vendar pa je prepustnost sedimentov različna zaradi
njegove heterogene sestave, večje ali manjše primesi melja, pojavljanja glinastih leč ter večje
ali manjše sprijetosti konglomerata in pojavljanja kavern v njem. Vodonosnik napajajo
padavine, Sava, potoki iz obrobnega hribovja ter dotoki po Draveljski dolini in skozi
Ljubljanska vrata. Ljubljansko polje je odprt sistem s hitrimi odzivi na hidrološke razmere
(Breznik, 1988; cv: Bračič - Ţeleznik, 2002, str. 118–119; Bračič - Ţeleznik, 2002, str. 120–
121).
Slika 20: Podolţni hidrogeološki prerez Ljubljanskega polja od Mednega do sotočja Save in
Ljubljanice – hidrogeološki profil Sava–Medno–vodarna Kleče–vodarna Hrastje–Zadobrova–
Centralna čistilna naprava.

Vir: Ljubljanska podtalnica …, 2001.
Slika 21:
Dinamika
podtalnice
Ljubljanskega
polja.

Vir:
Ljubljanska
podtalnica …,
2001.
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Glavni vir napajanja vodonosnika Ljubljanskega polja je Sava. Infiltracija padavinske vode na
celotnem Ljubljanskem polju je manj pomembna. Sava v zgornjem delu vodonosnik napaja, v
spodnjem delu pa podtalnica odteka nazaj v njeno strugo. V vzhodnem delu odteka v Savo in
Ljubljanico. Izmenjavo vode med Ljubljanico in vodonosnikom močno omejuje zablatena
struga Ljubljanice (Smrekar, 2007, str. 32).
3.3. Posedanje Ljubljanskega barja
Določeni predeli Ljubljanskega barja se posedajo oziroma Ljubljansko barje se glede na
okolico zniţuje (Bračič Ţeleznik, Veselič, Vodopivec, 2003, str. 57; Jeţovnik, 2009, str. 26).
Po mnenju Gamsa (1992) je pomembna tektonska pogojenost poplav. Prevladuje hitrost 1–5
mm na leto. Najhitrejše grezanje, 5–25 mm na leto, je v leči s središčem na Ilovici in s
severnim koncem pri Špici na Prulah (Gams, 1992, str. 60). »Geodeti menijo, da je za
grezanje tal več vzrokov.« (Gams, 1992, str. 60). Grezanje nekaterih osamelcev pa po mnenju
Gamsa (1992, str. 60) zanika moţnost, da se zaradi raznih drugih vzrokov poseda samo
močvirnato ozemlje. »Seveda je računati, da se smeri tektonskega gibanja v geološkem
razdobju spremenijo in vrednosti nihajo …« (Gams, 1992, str. 62).
Slika 22: Posedanje površja Ljubljanskega barja.

Po Vodopivcu (Vodopivec, 2002; cv: Bračič Ţeleznik, Veselič, Vodopivec, 2003, str. 58) je
potrebno izpostaviti dve območji precejšnjega posedanja, določeni na podlagi meritev:
 območje sotočja Ljubljanice in Iţice (Iščice), ki se poseda med 15 in 20 mm na leto;
 območje naselij Lipe in Črna vas, ki se poseda med 5 in 10 mm na leto.
Po Brezniku (2000, str. 99) so sedanja posedanja na podlagi meritev od 5 do 25 mm na leto.
Naravni posedki znašajo od 2 do 3 mm na leto, od česar okrog 1 mm na leto zaradi ugrezanja
kamninske osnove in od 1 do 2 mm na leto zaradi konsolidacije kvartarnih sedimentov.
Najbolj občutljiva na konsolidacijo in posedanje je polţarica. Le-ta je malo konsolidirana in
vsebuje velik deleţ vode zaradi stalnega strujanja arteške podtalnice navzgor in zaradi majhne
obteţbe s šoto. Posedki, povzročeni s strani človeka, so večji. Vzroki za le-te so v osuševanju
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Naravni

Naravni

Antropogeni

Antropogeni

in razpadu šote, v črpanju in zniţevanju gladine arteške podtalnice ter v temeljenju gradbenih
objektov neposredno na polţarico (Breznik, 2000). V preglednici 2 so podane nekoliko
drugačne ocene posedkov.
Preglednica 2: Moţni vzroki posedanja Ljubljanskega barja z oceno njihovega obsega.
Moţni vzroki1, *
Ocena1, *
Moţni vzroki2
Ocena2
Tonjenje kamninske
1–2 mm na leto
Tonjenje
1–2
podlage
kamninske
mm na
Območje največjih pogrezkov so
podlage
leto
predeli Ljubljanskega barja z
največjo debelino kvartarnih
sedimentov, ki je tudi najbolj
aktivni del udorine.
Naravna konsolidacija 1,23–1,3 mm na leto
Naravna
1,3 mm
skladovnice kvartarnih Območje največjih pogrezkov so
konsolidacija na leto
sedimentov
kvartarnih
predeli Ljubljanskega barja z
jezerskih
največjo debelino glinastosedimentov
meljastih kvartarnih sedimentov,
predvsem polţarice, kar večinoma
sovpada z neotektonsko najbolj
aktivnim delom udorine.
Obremenitev z
Ocene posedkov ni oziroma so
Dreniranje
/
dodatno obteţbo
vezani na posamičen objekt.
barja,
zaradi gradenj
hidrotehnična
dela, obteţba
Dreniranje
Ocene posedkov ni oziroma so
zaradi
vodonosnikov pod
vezani na posamičen objekt.
gradnje
Ljubljanskim barjem z
različnih
vertikalnimi
objektov
drenaţami ob
gradnjah objektov
Posedanje zaradi
Za posamezno vrsto posega ni
hidrotehničnih
ocene velikosti posedkov in
posegov na
analize o območjih vplivov.
Ljubljanskem barju
Posedanje zaradi
Po Brezniku je skoraj ves posedek
Črpanje
/
črpanja podzemne
površine terena posledica tega
podtalnice
vode izpod
vzroka.
Ljubljanskega barja
Posedanje zaradi
Ni ustreznih ocen.
črpanja podzemne
vode na Ljubljanskem
polju
Viri:
1
Breznik, 1993; cv: Veselič, 2002, str. 86; Veselič, 2002, str. 86. *Opomba: Veselič (2002) je
po Brezniku povzel moţne vzroke posedanja površja Ljubljanskega barja in oceno njihovega obsega ter dodal
svoja opaţanja in komentarje. Zadnjega od moţnih vzrokov Breznik ne navaja (Veselič, 2002, str. 86).
2

Bračič Ţeleznik, Veselič, Vodopivec, 2003, str. 58.

Po mnenju Breznika (2000) je velik problem tudi temeljenje stavb na nasuti plasti proda
oziroma kamenja. V primerjavi z uporabo kolov v preteklosti omenjeni način prenaša vso
dodatno obteţbo na šoto oziroma polţarico, kar povzroča izcejanje vode iz le-te in s tem
posedanje stavb. V primeru, ko so si tako temeljene stavbe blizu (Rakova Jelša, Ilovica), se
poseda celotno območje (Breznik, 2000). »Ni dvoma, da dodatna obremenitev polţarice ali
28

šote povzroča posedanje, ki bo v naslednjih desetletjih preseglo sprejemljivo mero in
povečalo poplavno ogroţenost.« (Breznik, 2000, str. 102).
3.4. Prsti
Prsti v porečju Ljubljanice so opredeljene na podlagi pedološke karte Slovenije merila
1 : 25000 (Pedološka karta Slovenije, 2007).
Slika 23: Prsti v porečju Ljubljanice ter povprečna globina le-teh.

Opomba: »Osnovne kartografske enote pedološke karte predstavljajo pedokartografske enote (PKE). PKE je
sestavljena iz ene ali več pedosistematskih enot (PSE), ki značilno nastopajo skupaj in jih zaradi merila karte ni
mogoče ločeno prikazati. Pedosistematska enota (= talni tip) je enota tal v določenem sistemu klasifikacije z
značilnimi lastnostmi, ki se bistveno razlikujejo od lastnosti drugih tal (druge pedosistematske enote). PKE tako
sestavljajo do tri PSE, njihova zastopanost v skupni površini pa je opredeljena s %.« (Prus, 1994; cv:
Informacijski sloj pedološke kartografske enote (PKE) (Digitalna pedološka karta 1 : 25 000), 2010).

V precejšnji meri se pojavlja tip rendzina, v kraškem porečju Ljubljanice tudi tip rjava
pokarbonatna, v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki pa tudi tip distrična rjava
(različno po porečjih niţje ravni). Poleg navedenih so prisotni tudi drugi tipi, na Ljubljanskem
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barju na primer šotna tla, tip šotna nizkega barja, tip mineralno-organska (molični glej), ter
oglejena tla, tip glej na organskem podtalju, tip hipoglej, tip amfiglej.
3.5. Podnebne značilnosti
Po Ogrinovi (2009, str. 89, 91) členitvi Slovenije na podnebne tipe oziroma podtipe ima
preteţni del porečja Ljubljanice zmerno celinsko podnebje zahodne in juţne Slovenije
(predgorsko ali predalpsko podnebje) – le na jugozahodu v porečje sega tudi zaledni podtip
zmerno sredozemskega podnebja, nekateri (naj)višji predeli na jugu oziroma jugovzhodu pa
imajo gorsko podnebje niţjega gorskega sveta (slika 24). Padavinski reţim porečja
Ljubljanice je zmerno sredozemski z viškom padavin jeseni (Ogrin, 2009, str. 89, 91).
Slika 24: Podnebni tipi v porečju Ljubljanice.

Pomembna je lega na tako imenovani alpsko-dinarski pregradi, ki vpliva na podnebne
razmere, izstopa pa po veliki namočenosti (Ogrin, 2009, str. 38–39).
Slika 25: Klimadiagrami za postaje v porečju Ljubljanice (1971–2000).

Vir podatkov: Klimatološka
povprečja 1971–2000, 2010.

Preglednica 3: Povprečna višina padavin in povprečna temperatura
Ljubljanice (1971–2000).
Obdobje: 1971–2000
Ljubljana 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep
Beţigrad
(299 m n. v.)
Padavine (mm)
71 71 87 103 113 154 117 134 131
Temperatura (°C) -0,1 1,8 6,1 10,0 15,0 18,1 20,4 19,8 15,5
Postojna
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep
(533 m n. v.)
Padavine (mm)
102 87 112 134 130 158 98 120 149

po postajah v porečju

Okt Nov Dec Leto
147 137 103 1368
10,3 4,5 0,7 10,2
Okt Nov Dec Leto
179 173 145 1587
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Temperatura (°C) -0,2 0,9 4,1 7,5 12,5 15,6 18,0 17,5
Nova vas na
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg
Blokah
(722 m n. v.)
Padavine (mm)
77 84 102 124 118 157 117 141
Temperatura (°C) -1,9 -1,0 2,5 6,2 11,4 14,7 16,8 15,9
Vir: Klimatološka povprečja 1971–2000, 2010.
Slika 26: Povprečna letna, januarska in julijska temperatura
(1971–2000).

13,6 9,3

4,2

0,7

8,7

Sep Okt Nov Dec Leto
139 163 153 116 1491
12,1 7,7 2,6 -0,9 7,2
zraka v porečju Ljubljanice

Maksimum padavin v Sloveniji je na alpsko-dinarski pregradi. V Sloveniji pade največ
padavin ob vremenskih situacijah, ko se preko nje vlaţne in relativno tople zračne mase
pomikajo z jugozahodnim vetrom. Smer premikanja zračnih mas je pravokotna na grebene
orografske pregrade (Dolinar, 2008, str. 33–34).
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Slika 27: Povprečna letna višina korigiranih padavin v porečju Ljubljanice (1971–2000).
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Preglednica 4: Višina padavin po postajah v porečju Ljubljanice (1971–2000).
Višina izmerjenih padavin (mm)

Obdobje: 19712000
Povp.
Maks.
Min.
Povp.
Šmarata
590 m n. v.,
Maks.
580 m n. v.
Min.
Povp.
Cerknica
576 m n. v.
Maks.
Min.
Povp.
Nova vas
na Blokah
Maks.
722 m n. v.
Min.
Povp.
Logatec
486 m n. v.
Maks.
Min.
Povp.
Pokojišče
737 m n. v.
Maks.
Min.
Povp.
Šentjošt
nad Horjulom
Maks.
630 m n. v., 590 m n. v, 627 m n. v. Min.
Povp.
Ţelimlje
309 m n. v.
Maks.
Min.
Povp.
Ljubljana - Beţigrad
299 m n. v.
Maks.
Min.
Postojna
533 m n. v.

Jan
102
371
0
84
272
0
102
313
0
77
199
0
129
424
0
90
253
0
99
252
0
70
174
0
71
175
0

Feb
87
291
2
83
188
6
94
243
4
84
179
3
115
314
3
87
250
4
91
202
4
75
172
1
71
184
3

Mar
112
267
3
98
310
17
115
299
15
102
255
29
138
427
9
101
289
6
113
347
12
92
234
7
87
248
1

Apr
134
287
22
107
199
18
136
285
22
124
256
29
153
292
25
122
220
32
137
246
34
108
208
20
103
200
26

Maj
130
275
25
107
215
23
126
309
36
118
292
32
140
283
39
123
228
41
136
259
44
107
247
31
113
234
31

Jun
158
294
60
145
272
77
173
298
70
157
287
79
174
320
51
162
297
48
182
344
76
151
259
73
154
328
38

Jul
98
309
21
105
204
23
124
246
13
117
256
19
124
293
17
124
318
10
125
239
20
125
275
42
117
252
23

Avg
120
349
9
121
277
25
137
252
35
141
292
17
139
263
18
124
248
26
149
282
24
129
268
14
134
259
34

Sep
149
332
23
125
249
43
150
295
29
139
318
41
169
358
50
143
341
35
171
416
65
129
291
46
131
276
45

Okt
179
513
30
160
485
20
170
529
27
163
476
19
197
504
18
164
555
22
192
536
20
141
420
15
147
505
17

Nov
173
455
15
162
492
22
182
461
29
153
400
28
205
492
26
156
410
24
182
462
19
140
362
13
137
312
19

Dec
145
346
18
123
324
25
150
394
18
116
253
20
175
424
16
130
356
14
137
336
10
105
266
10
103
256
9

Leto
1587
2073
1125
1420
1718
1060
1659
1905
1190
1491
1832
988
1857
2293
1453
1524
1749
1082
1711
2089
1346
1372
1701
990
1368
1611
1107

Višina korigiranih
Korekcijski
padavin (mm)
faktor
Povp. – leto
1725

1,09

1473

1,04

1732

1,04

1589

1,07

2000

1,08

1616

1,06

1771

1,03

1430

1,04

1435

1,05

Vira: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 105–109; Arhiv meteoroloških podatkov, 2010.
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Urne, nekajurne, dnevne in tudi večdnevne močne padavine (nalivi) so v Sloveniji reden
pojav – največ jih je tam, kjer je količina padavin najvišja, to je na alpsko-dinarski pregradi
(Ogrin, 2011, str. 19). Še posebno jeseni so večdnevna obdobja intenzivnih padavin reden
letni pojav (Vrhovec, 2002, str. 45).
Največja dnevna količina padavin (obdobje: 1900–2000) za Ljubljano znaša 153 mm iz
septembra 1926 (Cegnar, 2003, str. 15). Septembra 1926 je bila največja dnevna količina
padavin na postajah v Polhograjskem hribovju večja – 282 mm na postaji Topol, 201 mm na
postaji Črni vrh, 198 mm na postaji Šentjošt (Anzeljc in sod., 1995, str. 152).
Preglednica 5: Maksimalna dnevna količina padavin na nekaterih postajah v porečju
Ljubljanice od leta 1961 oziroma 1962.
Ljubljana - Beţigrad (299 m n. v.)
Obdobje: 1961–2013
139,6 mm (18. 9. 2010)
Topol pri Medvodah (680 m n. v., 660 m n. v.)
Obdobje: 1961–1987, 1990–2013
162,0 mm (24. 7. 2011)
Črni vrh nad Polhovim Gradcem (835 m n. v., 827 m n. v.)
Obdobje: 1961–2012
147,2 mm (22. 8. 1969)
Šentjošt nad Horjulom (620 m n. v., 630 m n. v., 590 m n. v., 627 m n. v.)
Obdobje: 1961–1969, 1971–1977, 1979–1995, 1997–2013
148,4 mm (4. 10. 1994)
Ţelimlje (309 m n. v.)
Obdobje: 1961–2013
137,5 mm (5. 7. 1965)
Logatec (486 m n. v.)
Obdobje: 1961–2013
194,1 mm (16. 8. 1963)
Hotedršica (550 m n. v.)
Obdobje: 1961–2013
180,6 mm (30. 3. 2009)
Pokojišče (716 m n. v.)
Obdobje: 1961–2005, 2007–2013
160,3 mm (5. 7. 1965)
Cerknica (576 m n. v)
Obdobje: 1961–2013
137,6 mm (7. 11. 1973)
Nova vas na Blokah (722 m n. v)
Obdobje: 1961–1964, 1966–1973, 1975–2013
129,2 mm (5. 8. 1987)
Šmarata (590 m n. v., 580 m n. v.)
Obdobje: 1962–1982, 1984–2013
147,5 mm (18. 9. 2010)
Babno polje (756 m n. v., 754 m n. v.)
Obdobje: 1961–1964, 1966–1990, 2004–2013
184,7 mm (25. 9. 1973)
Postojna (533 m n. v.)
Obdobje: 1962–2013
137,0 mm (9. 10. 1980)
Juršče (703 m n. v.)
Obdobje: 1961–1994, 1998–2012
153,6 mm (4. 10. 1963)
Mašun (1017 m n. v., 1023 m n. v.)
Obdobje: 1961–1970, 2012
188,5 mm (9. 10. 1964)
Vir: Arhiv meteoroloških podatkov, 2014.
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Preglednica 6: Višina padavin 24-urnega trajanja 1-, 2-, 5-, 10-, 25-, 50-, 100- in 250-letne
povratne dobe na nekaterih postajah v porečju Ljubljanice.
Trajanje padavin: 24 ur
Višina padavin (mm)
Povratna doba:
1
2
5
10
25
50
100 250
Postaja:
leto leti
let
let
let
let
let
let
Ljubljana - Beţigrad
39
75
94
106 122 133 145 160
Obdobje: 1948–2008
Črni vrh nad Polhovim Gradcem
51
83
106 121 140 154 167 186
Obdobje: 1976–2008
Rakitna
57
74
94
107 125 140 155 175
Obdobje: 1975–1986
Postojna
45
82
104 118 136 150 163 181
Obdobje: 1970–2008
Šmarata
42
72
92
106 122 135 147 163
Obdobje: 1975–2008
Babno polje
50
83
110 128 152 169 186 208
Obdobje: 1975–1991
Mašun
62
107 143 166 196 218 240 268
Obdobje: 1975–1986, 1988
Vir: Povratne dobe ..., 2009.
Rekordna dvodnevna količina padavin za Ljubljano znaša 227 mm iz septembra 2010 – prej
je za rekord veljalo 200 mm padavin iz septembra 1926 (Ogrin, 2011, str. 22). Dvodnevna
vsota padavin septembra 1926: na postaji Topol 336 mm, 259 mm na postaji Črni vrh in
275 mm na postaji Šentjošt (Anzeljc in sod., 1995, str. 152).
Preglednica 7: Rekordne dvodnevne količine padavin na nekaterih postajah v porečju
Ljubljanice.
Postaja
Dvodnevna vsota
Ljubljana - Beţigrad 227 mm (september 2010)
Topol pri Medvodah 326 mm (september 1926)* * Opomba: Po podatkih Anzeljca in sod.
(1995, str. 152) je vrednost za Topol
Logatec
267 mm (september 2010)
septembra 1926 336 mm.
Hotedršica
279 mm (september 2010)
Postojna
253 mm (september 1926)
Vir: Velkavrh, 2010, str. 6.
Zaradi izjemnosti padavinskih razmer in njihovih posledic septembra 2010 (Ogrin, 2011, str.
21) so v preglednici 8 podane dnevne količine padavin in največje dvodnevne ter štiridnevne
vsote padavin po nekaterih postajah v porečju Ljubljanice.
Preglednica 8: Dnevna količina padavin ter največja dvodnevna in štiridnevna vsota padavin
na nekaterih postajah v porečju Ljubljanice ob izjemnem padavinskem (poplavnem) dogodku
septembra 2010.
Višina padavin (mm)
September 2010
Dvodnevna Štiridnevna
17.
18.
19.
20.
Postaja:
vsota
vsota
Ljubljana - Beţigrad
44
140
87
1
227
271
Topol pri Medvodah
60
158
101
0
259
320
Črni vrh nad Polhovim
39
129
90
1
219
259
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Gradcem
Šentjošt nad Horjulom
57
131
105
1
236
293
Ţelimlje
17
97
106
3
203
223
Logatec
16
140
127
1
267
284
Hotedršica
28
143
136
0
279
307
Pokojišče
16
92
112
1
204
220
Cerknica
6
106
130
1
235
242
Nova vas na Blokah
7
97
115
2
213
221
Šmarata
1
148
132
1
280
281
Babno polje
7
76
121
1
197
205
Postojna
6
95
132
1
228
235
Juršče
7
101
134
7
234
249
Vir: Arhiv meteoroloških podatkov, 2014.
Preglednica 9: Primerjava največje štiridnevne vsote padavin na nekaterih postajah med
preteklimi izjemnimi padavinskimi (poplavnimi) dogodki.
Postaja
September 1926 September 1933 September 2010
Ljubljana - Beţigrad
255 mm
259 mm
271 mm
Topol pri Medvodah/Sv. Katarina
379 mm
/
320 mm
Postojna
305 mm
321 mm
235 mm
Vir: Poročilo o izjemno obilnih padavinah ..., 2010, str. 7.
Slika 28: Povprečna skupna višina novozapadlega snega v sezoni v porečju Ljubljanice
(1971/1972–2000/2001).

S skupno sezonsko višino novozapadlega snega se meri akumulacijo padavin v sneţni odeji
(Kobold, Dolinar, Frantar, 2012, str. 11). Podani sta karti povprečna skupna višina
novozapadlega snega v sezoni (1971/1972–2000/2001) (slika 28) in povprečno število dni s
sneţno odejo v sezoni (1971/1972–2000/2001) (slika 29). V kraškem delu porečja Ljubljanice
(porečje Ljubljanice v Sloveniji) sta po površini najbolj zastopana razreda povprečne skupne
sezonske višine novozapadlega snega 140 cm–200 cm in 200 cm–280 cm. V delu porečja od
kraških izvirov pri Vrhniki je glede na površino najbolj zastopan razred 100 cm–140 cm, v
višjih predelih pa so zastopani tudi višji razredi, in sicer razreda 140 cm–200 cm in 200 cm–
280 cm (Povprečna skupna višina novozapadlega snega v sezoni 1971/1972–2000/2001,
2010). Velik del porečja Ljubljanice (porečje Ljubljanice v Sloveniji) oziroma dela porečja od
kraških izvirov pri Vrhniki spada v razred od 40 do 60 dni s sneţno odejo in v razred od 60 do
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100 dni s sneţno odejo (Povprečno število dni s sneţno odejo v sezoni 1971/72–2000/01,
2009).
Slika 29: Povprečno število dni s sneţno odejo v sezoni v porečju Ljubljanice (1971/1972–
2000/2001).

3.6. Hidrogeografske značilnosti
Specifični odtok Ljubljanice na podlagi izmerjenih pretokov na vodomerni postaji Moste, ki
velja za ves del porečja do omenjene postaje, znaša 31,3 l/s/km2 (obdobje: 1971–2000)
(Razvodnice, 2006; Vode – mesečne statistike – pretok, 2012).
Preglednica 10: Specifični odtoki in odtočni količniki po hidrometričnih zaledjih nekaterih
vodomernih postaj v porečju Ljubljanice (1971–2000).
Specifični odtok (l/s/km2)
Odtočni količnik (%)
KK –
KH –
klimatski
hidrološki
Kq – na
Hq – na
Vodomerna
odtočni
odtočni
Vodotok
osnovi
osnovi
postaja
količnik na količnik na
izračunanih izmerjenih
osnovi
osnovi
pretokov
pretokov
izračunanih izmerjenih
pretokov
pretokov
KOMIN
Ljubljanica
37,5
34,7
61,9
57,3
MOSTE
Ljubljanica
26,0
22,1
53,7
45,5
BOROVNICA
Borovniščica
30,5
32,3
56,1
59,4
DVOR
Gradaščica
32,8
31,6
58,8
56,6
RAZORI
Šujica
28,9
29,1
55,4
55,7
CERKNICA
Cerkniščica
32,1
20,0
58,6
36,6
MALI OTOK
Nanoščica
39,3
31,0
65,2
51,3
Opomba: Podatki veljajo za hidrometrično zaledje in ne za celotno vodozbirno zaledje določene vodomerne
postaje.

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008.
V delu »Vodna bilanca Slovenije 1971–2000« je podana razvrstitev rek v skupine pretočnih
reţimov. Pretočni reţim Ljubljanice, Unice in Cerkniščice je dinarski deţno-sneţni, Pivka pa
ima sredozemski deţni reţim. Pri skupini rek z dinarskim deţno-sneţnim reţimom – reţim je
značilen za reke dinarskega sveta, katerim so se pridruţile še nekatere druge reke – so
spomladanski in jesenski viški dokaj izenačeni, razlike med zimskimi in poletnimi niţki pa
zelo izrazite. Nadpovprečna količina vode je običajno med oktobrom in decembrom ter marca
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in aprila, podpovprečna pa med majem in septembrom. Najmanj vode je avgusta. Januarja in
februarja, ob drugem niţku, so pretoki blizu povprečja. Skupina rek s sredozemskim deţnim
reţimom ima glavni pretočni višek novembra ali decembra. Količina vode se v naslednjih
mesecih bistveno ne zmanjša, zato je drugi, aprilski višek, samo nakazan. Nadpovprečna
količina vode je običajno med oktobrom in aprilom in podpovprečna med majem in
septembrom. Najmanj vode je avgusta (Frantar, Hrvatin, 2008, str. 44–48).
Slika 30: Vodomerne postaje na nekaterih vodotokih v porečju Ljubljanice.

Slika 31: Mesečni pretočni količniki na vodomernih postajah na nekaterih vodotokih v
porečju Ljubljanice (1971–2000).

Legenda:
rdeča barva –
največja
vrednost,
rumena barva –
najmanjša
vrednost.

Vir podatkov: Vode – mesečne statistike – pretok, 2012.
Za vodotoke v porečju Ljubljanice na podlagi podatkov o pretokih na obravnavanih
vodomernih postajah za obdobje 1971–2000 velja, da imajo pretočne viške novembra ali
decembra, le v primeru vodomerne postaje Bistra I na Bistri je pretočni količnik največji
aprila, decembrski pa je le za malenkost manjši (slika 31). Prisoten je tudi drugi višek v
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aprilu. Najniţje vrednosti pretočnih količnikov so v vseh primerih avgusta (Vode – mesečne
statistike – pretok, 2012).
Iz pretočnih reţimov lahko ocenimo le večjo ali manjšo verjetnost pojavljanja izjemnih
hidroloških dogodkov, kot so poplave (Bat in sod., 2003, str. 32). Potrebno je tudi omeniti, da
se hudourniške poplave lahko pojavijo v kateremkoli letnem času (Robič, Frantar, Polajnar,
2010, str. 283).
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Preglednica 11: Karakteristični pretoki (v m3/s) na vodomernih postajah na nekaterih vodotokih v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri
Vrhniki (1971–2000).
Obdobje: 19712000
Vodomerna postaja:
Bistra I
Vodotok: Bistra

Vodomerna postaja:
Verd I
Vodotok: Ljubija

Vodomerna postaja:
Vrhnika II
Vodotok: Ljubljanica

Vodomerna postaja:
Moste
Vodotok: Ljubljanica

m3/s

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Qnk

2,05

1,57

1,80

2,23

3,69

2,87

1,14

0,91

0,91

0,95

1,05

1,55

Qs

8,24

7,59

8,01

9,05

8,10

7,53

6,37

4,68

5,78

7,90

8,87

9,04

Qvk

17,10

16,00

16,40

16,20

16,90

16,10

15,30

16,90

17,50

17,10

16,90

16,70

Qnk

0,68

0,64

0,62

0,90

1,63

1,22

0,84

0,43

0,57

0,39

0,59

0,92

Qs

7,43

6,54

7,11

8,88

6,72

5,74

4,19

2,77

4,60

7,89

9,40

9,47

Qvk

20,90

19,60

20,40

20,50

22,60

20,30

18,95

20,22

22,10

21,40

21,30

20,60

Qnk

0,95

1,34

1,55

2,48

3,50

2,22

1,50

1,36

1,26

1,35

1,87

2,31

Qs

26,20

22,51

25,02

33,42

21,82

18,39

12,27

8,56

17,11

31,12

37,00

36,11

Qvk

95,90

90,10

93,48

94,90

93,80

88,70

88,14

96,01

96,90

102,00 102,61

97,20

Qnk

4,07

4,76

6,58

8,55

4,54

7,54

2,66

3,80

3,41

3,76

3,76

5,86

Qs

59,26

54,19

62,22

74,47

51,51

46,43

32,15

22,80

37,93

67,41

81,78

77,71

Qvk

293,00 242,00 334,00 273,00 303,00 278,00 274,00 240,00 307,00 319,00 331,59 285,00

Leto
Datum konice
0,91
31. 8. 1983
7,60
17,50
26. 9. 1973
0,39
25. 10. 1985
6,73
22,60
16. 5. 1972
0,95
26. 1. 1992
24,13
102,61
5. 11. 1998
2,66
5. 7. 1991
55,66
334,00
20. 3. 1975

Qnk = najmanjši mali pretok – konica
Qs = srednji pretok
Qvk = največji veliki pretok – konica

Vira: Arhiv hidroloških podatkov, 2012; Vode – mesečne statistike – pretok, 2012.
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Preglednica 12: Povratne dobe letnih visokovodnih konic – Qvk na postajah v porečju
Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki.
Postaja:
Bistra I/Vodotok:
Bistra
Obdobje meritev:
1970–2010
Verd/Vodotok: Ljubija
Obdobje meritev:
1952–2009
Vrhnika/Vodotok:
Ljubljanica
Obdobje meritev:
1926–2010
Borovnica/Vodotok:
Borovniščica
Obdobje meritev:
1954–1993, 1999–2010
Iška/Vodotok: Iška
Obdobje meritev:
1970–2010
Ig I/Vodotok: Iţica
Obdobje meritev:
1956, 1958, 1960,
2001–2005, 2007,
2009–2010
Bokalce/Vodotok:
Gradaščica
Razori/Vodotok:
Gradaščica
Obdobje meritev:
1955, 1957, 1959–1982
Dvor/Vodotok:
Gradaščica
Obdobje meritev:
1984–2010
Razori/Vodotok:
Šujica (Horjulščica)
Obdobje meritev:
1954–2010 (cel niz
enkrat dnevna
opazovanja)
Moste I/Vodotok:
Ljubljanica
Obdobje meritev:
1946–2000
Porazdelitvena
funkcija oziroma vir:

Letna visokovodna konica – Qvk (v m3/s) –
POVRATNA DOBA (leta)
10
20
30
50
100
300
500

2

5

16,1

17,3

18,1

18,9

19,3

19,9

20,6

21,6

22,1

22,8

16,1

17,3

18,1

18,8

19,3

19,8

20,5

21,6

22,2

22,9

20,5

21,9

22,8

23,6

24,1

24,6

25,3

26,3

26,8

27,4

20,5

21,9

22,8

23,6

24,0

24,6

25,3

26,4

26,9

27,5

96,9

106

110

114

117

119

122

126

128

131

97,0

106

110

114

116

119

122

126

128

130

102

1000

104

22,8

30,5

34,9

38,7

40,7

43,1

46,2

50,7

52,7

55,2

22,9

31,0

35,3

38,8

40,5

42,4

44,7

47,7

48,9

50,4

36,0

82,6

110,0

34,2

59,2

76,9

94,1

104

116

133

158

170

186

33,4

55,8

74,4

95,3

109

128

156

209

238

281

15,9

20,5

23,0

25,0

26,1

27,4

29,0

31,2

32,2

33,5

15,6

20,6

23,5

26,0

27,4

28,9

31,0

33,8

35,1

36,7

134

234

360

53,1

63,8

69,1

73,5

75,7

78,3

81,4

85,8

87,6

89,9

52,4

64,1

70,2

75,2

77,8

80,7

84,3

89,1

91,1

93,6

39,6

51,0

59,6

68,3

73,3

79,7

88,3

102

108

116

42,2

52,5

58,5

63,9

66,7

70,2

74,7

81,3

84,2

88,1

17,3

22,8

26,3

29,6

31,4

33,6

36,5

40,9

42,9

45,5

17,4

22,8

26,2

29,3

31,0

33,1

36,0

40,3

42,3

45,1

266

309

334

356

368

382

401

428

440

456

265

308

334

356

369

384

403

433

446

464

Pearson 3

Log Pearson
3

IZVO-VODAR
(2012): IDZ,
projekt BOBER

IZVO-R (2012):
IDZ, projekt
BOBER

Vir: Povratne dobe velikih in malih pretokov ..., 2013.
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Doseţena konica visokovodnega vala ni vedno merilo razseţnosti poplave (Hidrološko
poročilo o povodnji ..., 2010, str. 14; Strojan in sod., 2010, str. 6).
Preglednica 13: Opozorilni pretok na Ljubljanici in Gradaščici ter pretok, ko Ljubljanica in
Gradaščica začneta poplavljati.

Ljubljanica

Vodomerna postaja Moste:
144 m3/s

Gradaščica

Opozorilni pretok –
ko Agencija RS za okolje izda
opozorilo in ga pošlje na Upravo
RS za zaščito in reševanje
(Mestna občina Ljubljana – Načrt
..., 2009, str. 9):

Vodomerna postaja Dvor:
30 m3/s

Pretok, ko vodotok začne poplavljati (Polajnar, 2008;
cv: Mestna občina Ljubljana – Načrt ..., 2009, str. 9):

Ljubljanica začne poplavljati na Ljubljanskem barju med
Kominom, Bevkami, Blatno Brezovico in Sinjo Gorico, ko
pretok na vodomerni postaji Moste preseţe pribliţno
150 m3/s in je posledica preteţno dotoka Ljubljanice iz
kraškega zaledja.
Gradaščica je hudournik. Nastanek poplav ni odvisen le od
padavin, ampak tudi od predhodne namočenosti, letnega
časa, tipa padavin in trenutne propustnosti (zaraščenosti)
struge. Poplave Gradaščice se običajno pojavijo v hladni
polovici leta, ko po grobi oceni na območju
Polhograjskega hribovja v pribliţno 12 do 24 urah pade
okoli 100 do 150 mm padavin. Gradaščica začne
poplavljati v Dvoru ob vodomerni postaji pri pribliţno
32 m3/s, lahko pa se tudi ţe razlije pri cestnem ovinku pri
Logu pri Polhovem Gradcu.

Srednji letni pretoki v obdobju 1971–2000 vodomernih postaj Bistra I, Verd I in Vrhnika II,
na katerih se odraţa obširen del porečja Ljubljanice do kraških izvirov pri Vrhniki, znašajo
7,60 m3/s, 6,73 m3/s in 24,13 m3/s. Največji veliki pretoki – konice znašajo 17,50 m3/s,
22,60 m3/s in 102,61 m3/s. Razmerja med vrednostmi karakterističnih pretokov kaţejo na
lastnosti kraških vodotokov (preglednica 14). Srednji letni pretok Ljubljanice na vodomerni
postaji Moste znaša 55,66 m3/s, največji veliki pretok – konica v obravnavanem obdobju
znaša 334,00 m3/s (Vode – mesečne statistike – pretok, 2012). Razmerje med srednjim letnim
pretokom in največjim velikim pretokom – konico je tako 1 : 6. Kraški zadrţek pri Ljubljanici
je izrazit7.8

7

Plut (2000, str. 59) navaja, da je maksimalni pretok v Mostah na Ljubljanici le 7-krat večji od srednjega ter da
je kraški zadrţek (retinenca) pri Ljubljanici zelo izrazit in da omili poplavne vode.
»Kraške površinske in podzemeljske retenzije se odraţajo v 2–3-krat niţjih konicah visokih voda, kot pri enako
velikih nekraških vodotokih.« (Ţibrik, Lewicki, Pičinin, 1976, str. 260).
8
Arhivske pretočne krivulje so do vključno leta 1975 na vodomerni postaji Moste dajale prevelik pretok, zato je
bila v letu 2011 izvedena korekcija pretokov (Kobold, 2012). Največji veliki pretok – konica je tako 20. 3. 1975
znašal 334 m3/s (Arhiv hidroloških podatkov, 2012; Vode – mesečne statistike – pretok, 2012). Prej je za
največji veliki pretok – konico 20. 3. 1975 veljal pretok 405,00 m3/s (Podatkovna zbirka hidroloških podatkov
Agencije RS za okolje (marec, 2008), 2008; Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 96).
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Preglednica 14: Razmerja med karakterističnimi pretoki glede na najmanjši mali pretok –
konico na vodomernih postajah na nekaterih vodotokih v porečju Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki (1971–2000).9
Obdobje: 1971–2000
VODOMERNA POSTAJA:
Bistra I
VODOTOK: Bistra
VODOMERNA POSTAJA:
Verd I
VODOTOK: Ljubija
VODOMERNA POSTAJA:
Vrhnika II
VODOTOK: Ljubljanica
VODOMERNA POSTAJA:
Moste
VODOTOK: Ljubljanica
VODOMERNA POSTAJA:
Razori
VODOTOK: Šujica (Horjulščica)

Pretok (m3/s)
najmanjši mali pretok – konica
srednji letni pretok
največji veliki pretok – konica
najmanjši mali pretok – konica
srednji letni pretok
največji veliki pretok – konica
najmanjši mali pretok – konica
srednji letni pretok
največji veliki pretok – konica
najmanjši mali pretok – konica
srednji letni pretok
največji veliki pretok – konica
najmanjši mali pretok – konica
srednji letni pretok
največji veliki pretok – konica

0,91
7,60
17,50
0,39
6,73
22,60
0,95
24,13
102,61
2,66
55,66
334,00
0,14
1,36
29,50

Razmerje
1
8
19
1
17
58
1
25
108
1
21
126
1
10
211

Vir podatkov: Vode – mesečne statistike – pretok, 2012.
Relativni strmec toka Ljubljanice do vtoka v Savo je okoli 1,2 ‰ (upoštevana Velika
Ljubljanica; skupno 40,8 km toka) (slika 32). Strmec toka Ljubljanice na Ljubljanskem barju
je majhen (Digitalni model višin 12,5 m x 12,5 m, 2006; Topografski podatki merila
1 : 25.000 – vektor, 2006). »Zaradi grezanja ima Ljubljanica na 26 km dolgem toku med
Vrhniko in Ljubljano le 4 m padca.« (Gams, 1992, str. 60). Po podatkih postaj Komin in
Špica pa se dno struge Ljubljanice na dolţini 16,465 km zniţa le za 1,79 m (Kolbezen, 1985,
str. 27).10 Majhne vrednosti strmcev toka imajo tudi številni drugi vodotoki na Ljubljanskem
barju (Digitalni model višin 12,5 m x 12,5 m, 2006; Topografski podatki merila 1 : 25.000 –
vektor, 2006).

9

»Nihanja med nizkimi, srednjimi in visokimi vodami so velika in značilna za večino naših vodotokov, kar jim
poudarja hudourniške poteze. Le pri kraških vodotokih, kjer so vode zadrţevane, so ta nihanja manjša.«
(Kolbezen, 1998b, str. 13).
10
Lokacija postaje Komin – levi breg Ljubljanice, kjer se vanjo izvliva Pekov graben; lokacija postaje Špica –
desni breg Ljubljanice nasproti izliva Malega grabna (Kolbezen, 1985, str. 18).
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Slika 32: Relativni strmci nekaterih vodotokov v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri
Vrhniki.

Ljubljanica od izvirov Velike Ljubljanice do vtoka v Savo
Gradaščica od sotočja Boţne in Male vode do Bokalškega jezu
Gradaščica od sotočja Boţne in Male vode do sotočja Malega grabna in Ljubljanice
Boţna s Potrebujeţevim grabnom
Mala voda
Podlipščica
Podlipščica s Črno mlako
Borovniščica
Otavščica
Iška
Zala – s povirnim levim krakom
Zala – s povirnim desnim krakom
Iţica (Iščica)
Ţelimeljščica
Granjevca
Besnica

Dolţina toka (km)
40,8
14,4
20,4
11,4
13,7
10,9
12,7
14,4
4,4
31,2
6,9
7,5
10,3
11,1
4,0
13,0

Relativni strmec toka (‰)
1,2
4,3
3,6
26,4
26,9
26,7
23,3
34,8
28,2
15,3
51,3
46,1
0,8
8,0
28,1
17,0

Opomba: Pri izračunu relativnega strmca so upoštevani samo stalni vodotoki oziroma deli vodotokov.

Na Ljubljanskem barju se v Ljubljanico stekajo pritoki z višjega sveta, kjer pa so relativni
strmci večji (Digitalni model višin 12,5 m x 12,5 m, 2006; Topografski podatki merila
1 : 25.000 – vektor, 2006).
Ljubljansko barje kot poplavno območje je naravna retenzijska površina oziroma pomemben
zadrţevalnik poplavnih voda (Natek, 2005, str. 13). Tudi zaradi zadrţevanja visokih vod na
Ljubljanskem barju – poleg vpliva krasa oziroma manjših pretočnih zmogljivosti kraških
izvirov – ima Ljubljanica sorazmerno majhne pretočne viške (Kolbezen, 1985, str. 27).
Za del porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do Špice velja razmerje med dolţino
in srednjo širino dela porečja 0,6 : 1 (preglednica 15), kar označuje večjo nevarnost z vidika
vpliva vodotokov z višjega sveta na poplave na Ljubljanskem barju. Omenjeni del porečja je
rahlo asimetričen, in sicer v desno, saj koeficient asimetrije znaša -0,05. Desna stran dela
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porečja je tako nekoliko večja od leve. Pomembno dejstvo pa je, da v kraških izvirih pri
Vrhniki izvirajo vode obseţnega kraškega dela porečja Ljubljanice in da je obseţnejši kraški
svet tudi juţno od Ljubljanskega barja.
Vodotoki z višjega obrobja Ljubljanskega barja imajo hudourniški značaj. Med njimi pa so
tudi razlike – na primer Šujica (Horjulščica) je v primerjavi z Gradaščico zaradi drugačne
oblikovanosti porečja in zaradi razširjene doline pri Horjulu manj hudourna (Anzeljc, 2005,
str. 27; Brilly in sod., 2005).
Preglednica 15: Razvitost in simetričnost porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki
in njegovega dela do Špice.
Razvitost porečja:
Simetričnost porečja:
Porečje Ljubljanice od kraških Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki:
 leva stran dela porečja: okoli 46 % površine
izvirov pri Vrhniki:
razmerje med dolţino dela
 desna stran dela porečja: okoli 54 % površine
porečja in srednjo širino dela
Koeficient asimetrije:
porečja je 1,2 : 1
-0,04 – rahlo asimetričen del porečja
Porečje Ljubljanice od kraških Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do
izvirov pri Vrhniki do Špice:
Špice:
razmerje med dolţino dela
 leva stran dela porečja: okoli 45 % površine
porečja in srednjo širino dela
 desna stran dela porečja: okoli 55 % površine
porečja je 0,6 : 1
Koeficient asimetrije:
-0,05 – rahlo asimetričen del porečja
V nadaljevanju je podana gostota rečne mreţe (preglednica 16). Očitna je razlika med
kraškim porečjem Ljubljanice in porečjem Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki. V
porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki je obseţnejši kraški svet juţno od
Ljubljanskega barja, kras pa se pojavlja tudi ponekod drugod. Na tem mestu je potrebno
opozoriti tudi na vršaj Iške in Ljubljansko polje. Na izračunano vrednost gostote rečne mreţe
vplivajo tudi številni kanali, predvsem na Ljubljanskem barju – kanali, oţji od 2,5 m, v
izračunih niso upoštevani (Topografski podatki merila 1 : 25.000 – vektor, 2006).
Preglednica 16: Gostota rečne mreţe porečja Ljubljanice in izbranih delov le-tega oziroma
porečij niţje ravni.
Gostota rečne mreţe
z nestalnimi brez nestalnih
vodotoki
vodotokov
Porečje Ljubljanice
1,4 km/km2
0,6 km/km2
Kraško porečje Ljubljanice
0,5 km/km2
0,3 km/km2
2
Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki
2,6 km/km
1,2 km/km2
Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do Špice 2,7 km/km2
1,2 km/km2
2
Porečje Borovniščice
2,7 km/km
0,6 km/km2
Porečje Iške
1,7 km/km2
0,9 km/km2
2
Porečje Iţice (Iščice)
2,3 km/km
1,3 km/km2
Porečje Gradaščice
2,9 km/km2
1,4 km/km2
Porečje Dobrunjščice
4,1 km/km2
2,5 km/km2
2
Porečje Besnice
3,0 km/km
1,7 km/km2
Vir podatkov: Topografski podatki merila 1 : 25.000 – vektor, 2006.
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3.6.1. Poplavnost Ljubljanice
V porečju Ljubljanice se pojavljajo poplave kraškega tipa oziroma poplave na kraških poljih,
kamor prištevamo tudi poplave na Ljubljanskem barju (Natek, 2005, str. 14), hudourniške
poplave in mestne poplave.11
Ljubljansko barje je največje poplavno območje v Sloveniji (Oroţen Adamič, 1993, str. 205;
Natek, 2005, str. 16; Komac, Natek, Zorn, 2008a, str. 79). Zanj je značilna dvojna nevarnost,
saj ga obenem prizadenejo kraške in hudourniške poplave (Komac, Natek, Zorn, 2008a, str.
80). Poleg dotoka voda iz obširnega kraškega dela porečja Ljubljanice in tudi bliţnjega
kraškega sosedstva na jugu (Melik, 1959, str. 170–171) na Ljubljansko barje z njegovega
višjega obrobja pritekajo tudi številni površinski vodotoki. Med slednjimi je potrebno
izpostaviti predvsem Gradaščico oziroma Mali graben. Le-ta je izrazito hudourna (Kolbezen,
1985, str. 26) in se v Ljubljanico izliva v Ljubljani na prehodu z Ljubljanskega barja. V oţjem
središču Ljubljane, starem mestnem jedru, je struga Ljubljanice utrjena. Vse od izgradnje
Gruberjevega prekopa ni bilo večje škode in se je tudi ne pričakuje (Oroţen Adamič, 1993,
str. 205). Ljubljanica poplavlja tudi na nekaterih delih od sotočja z Gruberjevim prekopom do
vtoka v Savo. Na omenjenem delu toka se vanjo izlivajo hudourniški pritoki.
Poplave so značilne za Ljubljansko barje. Poplave »normalnega« obsega se pojavijo nekajkrat
v letu, najpogosteje jeseni in pozimi. Vzrok za poplave je počasen odtok vode, ki je posledica
majhnega strmca struge Ljubljanice. Na počasen odtok vplivajo tudi njeni pritoki, ki jo v
spodnjem toku zajezijo, zlasti tisti s hudourniškim reţimom. Problematična je Gradaščica
oziroma Mali graben, ki ima obseţno vodozbirno območje v Polhograjskem hribovju in ob
izdatnejših padavinah nekajkrat večji pretok. Podoben značaj imajo tudi Iška, Ţelimeljščica in
Borovniščica (Brečko, 1993, str. 43). Pritoki Ljubljanice neredko poplavljajo najniţje dele
Ljubljanskega barja, še preden doseţejo Ljubljanico (Lah, 2002, str. 14). Ljubljansko barje
spada med ravninska poplavna območja (Mrak, 2011, str. 11). Le malo nagnjeno površje je
pomemben razlog za poplave. Na ravnem površju z manjšimi vzpetinami in kotanjami se
poplavna voda zadrţi še potem, ko voda z vzpetin ţe odteče (Lovrenčak, Oroţen Adamič,
1999, str. 384).
Slika 33: Pogled na Ljubljansko barje oziroma na Ljubljanico v Podpeči s Sv. Ane
20. 12. 2008.

Opomba: Poplave na Ljubljanskem barju decembra 2008 so bile obseţnejše od običajnih. Ljubljanica je v
Mostah dosegla največji pretok v noči na 12. 12., 252 m3/s, in se pribliţala pretoku z 2-letno povratno dobo
(Polajnar, 2009, str. 26). 20. 12. je pretok – dnevna vrednost – Ljubljanice v Mostah znašal 162 m3/s (Arhiv
hidroloških podatkov, 2010)./Avtorica: Viktorija Batagelj, 2008.
11

Polajnar navaja (2011, str. 29), da so se ob septembrskih poplavah leta 2010 ob Gradaščici pojavile dolinske
poplave. Septembra leta 2010 so močne in obseţne padavine povzročile močan porast rek in razlivanje
vodotokov skoraj povsod po Sloveniji (Hidrološko poročilo o povodnji ..., 2010, str. 1). Huda vremenska ujma je
zelo prizadela Slovenijo (Poplave in zemeljski plazovi ..., 2011, str. 1).
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Med vzroke za nastanek poplav sodi tudi talna voda v vršajih na obrobnih delih Ljubljanskega
barja (Lovrenčak, Oroţen Adamič, 1999, str. 384). Ko talna voda vršaja Iške doseţe
neprepustne plasti na dnu Ljubljanskega barja, se pojavi vrsta izvirov (Lovrenčak, Oroţen
Adamič, 1999, str. 384), iz katerih vodo pa so v okviru izsuševalnih del speljali naravnost v
Ljubljanico (Černe, Lovrenčak, 1996, str. 92). Na Ljubljanskem barju »zelo slabo prepustni
glinasti in ilovnati sedimenti ter skoraj ravno površje močno ovirajo odtekanje padavinske
vode v vertikalni in horizontalni smeri« (Lovrenčak, 1985, str. 39). Zaradi neprepustnih plasti
se v gornjih plasteh šote in črnice nahaja talna voda. Po deţju se, zlasti v ulegninah, zviša
gladina talne vode in poplavi površje (Černe, Lovrenčak, 1996, str. 93). Vpliv na poplave ima
lahko tudi arteška voda (Globevnik, Vidmar, 2010; Hidrološko poročilo o povodnji ..., 2010,
str. 6). Na tem mestu pa velja poudariti, da je Ljubljanica osnovni odvodnik vseh voda z
Ljubljanskega barja (Kolbezen, 1985, str. 27). Omeniti je še potrebno, da prelivanje poplavne
vode v Ljubljanico oteţujejo bregovi ob njej (Černe, Lovrenčak, 1996, str. 92). Mrakova
navaja (2011, str. 11), da je tik ob stugi Ljubljanice izgon, katerega katastrofalne poplave ne
doseţejo.
Za kraške poplave Ljubljanice je značilno, da nastopajo počasi in trajajo več dni do več
tednov, medtem ko je značilnost hudourniških poplav njihova kratkotrajnost in silovitost
(Natek, 2005, str. 14, 16). Ob velikih padavinah nekraške, površinsko tekoče vode, zlasti
Gradaščica in Iška, hitro narastejo in poplavijo ter zajezijo Ljubljanico in dvignejo njeno
gladino. Ko ta poplavna voda upada, začne pritekati visoka voda iz kraških izvirov, ki se je
zadrţala v kraškem podzemlju. Poplava kraških voda doseţe višek kasneje kot površinske
vode. Ta poplavna voda tudi kasneje upade (Lovrenčak, Oroţen Adamič, 1999, str. 383).
Da lahko visoke vode (nekaterih) pritokov zajezijo Ljubljanico navajajo številni avtorji, na
primer: Melik (1959, str. 172), Kolbezen (1985, str. 26–27), Brečko (1993, str. 43), Černe,
Lovrenčak (1996, str. 92), Lovrenčak, Oroţen Adamič (1999, str. 382–384), Lah (2002, str.
14), Dobravc (2003, str. 5). Tako je na primer navedeno tudi v nalogi Vodnogospodarskega
oddelka Vodnogospodarskega inštituta (Ureditev odtočnih razmer povodja Gradaščice ...,
1991, str. 1).
Po navedbah Melika (1934, str. 5) je leta 1926 Gradaščica oziroma Mali graben zajezil
Ljubljanico, da je ta začela teči celo nazaj proti Vrhniki.12 Oroţen Adamič in Hrvatin (2000,
str. 152) navajata primer poplav leta 1990 – v primeru, da bi takrat tako intenzivne padavine,
kot so zajele Škofjeloško hribovje, zajele tudi porečji Gradaščice in Šujice (Horjulščice), bi
vode zajezile odtok Ljubljanice z Ljubljanskega barja in prišlo bi do poplav tudi v juţnem
delu Ljubljane.13 Dogaja se tudi, da na poplave, ki so bile ţe v upadanju, vplivajo ţe nekoliko
nad normalno povečani dotoki na Ljubljansko barje. Poplave se ponovno razširijo, zaradi
počasnega odtoka poplavnih voda se občutno podaljša tudi njihovo trajanje (Kolbezen, 1985,
str. 24). Še večkrat pa se zgodi, da Ljubljanica vpliva na vode Malega grabna. Posledice
poplav le-tega so namreč odvisne tudi od vodnega stanja Ljubljanice (Dobravc, 2003, str. 5).
Višja kot je Ljubljanica, bolj neugodne so poplavne razmere na Malem grabnu (Starec, 1996;
cv: Dobravc, 2003, str. 5). Ljubljanica s svojimi visokimi vodami zajezuje tudi ostale
vodotoke na Ljubljanskem barju, katerih voda se tako začne razlivati (Dobravc, 2003, str. 5).
Na tem mestu je potrebno omeniti tudi vpliv Save. Njene visoke vode lahko zajezijo
Ljubljanico (Dobravc, 2003, str. 5). Velkavrh (2010, str. 8) navaja, da je ob poplavi septembra
12

Septembra leta 1926 je območje med Ljubljano, Vrhniko in Škofjo Loko zajela katastrofalna poplava
(Kolbezen, 1992, str. 216).
13
V primeru poplav novembra leta 1990 so zaradi močnih predhodnih padavin, visokega hidrološkega stanja in
samega letnega časa zadnje padavine v nalivih močne intenzitete povzročile izredno hiter in močan porast voda.
Ekstremno visoki poplavni valovi so povzročili vodno ujmo predvsem na Idrijci, Sori, Kamniški Bistrici, Savinji
in njihovih pritokih ter v srednjem in spodnjem toku Save (Lalić, 1992, str. 145). Lalić (1992, str. 145) je še
zapisal: »Ni dvoma, da je bila v Sloveniji ta poplava ena najbolj uničujočih naravnih nesreč v tem stoletju.«
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2010 izredno visoka gladina Save preprečevala odtok vode s poplavnega območja
Ljubljanice.
Slika 34: Sotočje Ljubljanice in Malega grabna – visoke vode 11. 12. 2008.

Avtorica:
Viktorija Batagelj, 2008.
Opombe: 11. 12. 2008 zjutraj sta Ljubljanica in Gradaščica presegli vrednosti opozorilnih pretokov (Polajnar,
2009, str. 25). 1. in 2. fotografija: Pogled z mostu čez Ljubljanico na sotočje Ljubljanice in Malega grabna. 3.
fotografija: Sotočje Ljubljanice in Malega grabna – pogled proti mostu čez Ljubljanico. Fotografirano med 10. in
11. uro.

Pritoki Ljubljanice (lahko) nanjo vplivajo oziroma imajo vpliv na poplave in obratno. Posebej
pa je potrebno izpostaviti navedbe oziroma mnenja, ki se neposredno opredeljujejo glede
moţnosti sočasnega pojava oziroma sovpadanja katastrofalnih kraških poplav in
katastrofalnih hudourniških poplav oziroma visokih vod. Mnenja glede omenjenega so
različna, na primer:
 V nalogi Vodogradbenega laboratorija »Modelna preiskava Mestne Ljubljanice in
Gruberjevega kanala« (1973; cv: Študija moţnih posledic kratkoročnih ukrepov pri
sanaciji zapornic …, 1994, str. 9–10; cv: Študija moţnosti izboljšanja stanja vodnega
reţima Ljubljanice …, 1998, str. 5–6; cv: Satler in sod., 2002, str. 7) je istočasni
nastop katastrofalnih voda na Ljubljanici in Gradaščici izključen zaradi povsem
različnega načina odtoka na obeh območjih.
 Kokol (1982, str. 10) navaja, da v vodni bilanci visokih voda (100-letne visoke vode)
nastopajo med tremi glavnimi skupinami dotokov na Ljubljanskem barju naslednji
odnosi:
 visoke vode s krasa: 200 m3/s,
 visoke vode hudournikov: 292 m3/s,
 visoke vode Gradaščice, Malega grabna: 298 m3/s,
 visoke vode Ljubljanice pod vtokom Gradaščice: 790 m3/s.
»Iz teh odnosov je razviden pomen posameznih pritokov oziroma skupin pritokov, ki
jih moramo obravnavati skupno.« (Kokol, 1982, str. 10).14
14

»Ţe pri današnjem stanju urejenosti povodja Ljubljanice na krasu so zaradi kraškega značaja tal visokovodne
konice zmanjšane na 200 m3/s. Tako vodne količine s krasa predstavljajo po konici le 20–25 % vseh visokih
voda, po vodni mnoţini pa cca 60 % vseh voda.« (Kokol, 1982, str. 18).
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Pirc in Starec (1988, str. 17, 21) navajata, da bi se z izgradnjo zadrţevalnikov v
porečju Gradaščice (suha zadrţevalnika Boţna in Brezje s skupnim akumulacijskim
prostorom 7,7 milijonov m3):
 zagotovilo zmanjšanje 100-letnih visokih voda Gradaščice v profilu
Bokalci iz 292 m3/s na 164 m3/s, kar je mogoče doseči z manjšimi
korekturami struge Malega grabna;
 hkrati pa bi se zmanjšala gladina visoke vode Ljubljanice v profilu Špica,
kar bi pozitivno vplivalo na zmanjšanje poplav na Ljubljanskem barju –
po izračunu bi se prostornina 100-letnih poplav na Ljubljanskem barju v
odvisnosti od razporeditve padavin (polhograjsko območje, zaledje Iške
in Borovniščice) zmanjšala za od 18 do 26 % – to velja ob 100-letni
visoki vodi, pri manjših vodah pa je vpliv manjši, saj je predvideno samo
zadrţevanje visokih voda.
Zniţanje gladine Ljubljanice pri 100-letni visoki vodi v profilu na Špici za od 16 do
64 cm – odvisno od tega, kje se nahaja center padavin (nad porečjem Iške in
Borovniščice, nad porečjem Gradaščice) – bi vplivalo tudi na obseg in trajanje poplav
na Ljubljanskem barju (Pirc, Starec, 1988, str. 21).
 V nalogi Vodnogospodarskega oddelka Vodnogospodarskega inštituta (Ureditev
odtočnih razmer povodja Gradaščice …, 1991, str. 8) je navedeno, da je
najneugodnejša situacija koincidenca poplave oziroma visoke vode Ljubljanice in
Gradaščice oziroma upoštevati je potrebno, da se visokovodni val Gradaščice pojavi,
ko je Ljubljansko barje poplavljeno.
 Oroţen Adamič (1993, str. 206) meni, da je kombinacija hudourniških poplav ob
Gradaščici in Glinščici na Viču in poplav na Ljubljanskem barju izjemna, a moţna.
 K. Natek v intervjuju za Dobro jutro pravi: »Na Ljubljanskem barju imamo sicer dve
vrsti poplav: eno so poplave Gradaščice, drugo pa kraške poplave Ljubljanice. Leta
1926 so bile samo hudourniške poplave Gradaščice. Če pa bi slučajno prišlo do
kombinacije, kar je sicer razmeroma majhna moţnost, a vendar je, bi obseţen del
Ljubljane dejansko plaval. Ta voda se namreč ne bo mogla izliti nikamor, saj bo
Ljubljanica polna, Gradaščica pa se bo razlila po mestu.« (Kastelic, 2007, str. 10–
11).15
Obstajajo različne poplavne karte (preglednica 17).
Preglednica 17: Poplavne karte.
Geografski projekt »Geografija poplavnih področij na Slovenskem«
Geografski projekt Geografija poplavnih področij na Slovenskem (projekt je med letoma
1972 in 1985 je z lastnimi in zunanjimi sodelavci vodil Geografski inštitut Antona Melika
ZRC SAZU). Tema projekta je bila problematika poplav kot konkretnih dogodkov v
konkretnem prostoru in času ter ugotavljanje značilnosti poplavnih območij kot
specifičnega pokrajinskega tipa (Komac, Natek, Zorn, 2008a, str. 11).
Poplave na Ljubljanskem barju (slika 35):
 Poplavni svet na Ljubljanskem barju meri 8034,2 ha, od katerih 2353,1 ha obsegajo
redne poplave, dodatnih 5681,1 ha pa je poplavljenih le ob katastrofalnih poplavah
(Šifrer, 1983, str. 48).
 8034 ha, kolikor obsegajo izjemno velike poplave, predstavlja dobro polovico
Ljubljanskega barja (Kolbezen, 1985, str. 15). Meja poplavnega sveta vzdolţ
Ljubljanice je od nje zaradi dvignjenih breţin mestoma odmaknjena celo do 500 m
15

K. Natek meni, da bo voda Gradaščice v primeru poplave ostala v Ljubljani, severno od avtoceste, saj
današnja Gradaščica nima več dostopa do Ljubljanskega barja – ob Trţaški cesti, Kozarjah ter proti Brezovici je
vse zazidano, preostali del pa zasega avtocesta (Kastelic, 2007, str. 10–11).
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(Kolbezen, 1985, str. 17). Ob poplavah se sama Ljubljanica z izjemo pri Podpeči ne
prelije preko bregov (Kolbezen, 1985, str. 24). Po izdatnejših padavinah meteorna in
podtalna voda povzročata zamočvirjenost nekaterih predelov Ljubljanskega barja,
katerih pogoste poplave ne doseţejo. Omenjeno velja predvsem za njegov
jugovzhodni del, kjer se na zamočvirjeni površini pokaţejo celo plitve in ozke poplave
v obliki poplavnih »oken«. Ker je njihov nastanek vezan izključno na meteorno in
talno vodo, obseg pa minimalen, v prikazu pogostih poplav niso zajete (Kolbezen,
1985, str. 29).
 Na karti »Ljubljansko barje – obseg, poplave in poselitev« je prikazano tudi poplavno
območje v kotanji, kjer se nahaja Podpeško jezero (Šifrer, Oroţen Adamič, 1985; cv:
Kolbezen, 1985). Vode Podpeškega jezera podzemeljsko odtekajo na Ljubljansko
barje (Gams, 2003, str. 363).
Šifrer (1985; cv: Kolbezen, 1985, str. 15) navaja: »Pri izdelavi karte poplavnega sveta na
Ljubljanskem barju smo se opirali na njegove značilne morfološke, talne in vegetacijske
poteze, na proučitev nekaterih srednjevelikih pa tudi prav obseţnih poplav in na številna
opaţanja domačinov, ki so nas opozorila tudi na nekatere najnovejše spremembe
njegovega obsega. Ker so te spremembe tesno povezane s človekovimi posegi v
hidrografsko zaledje Ljubljanice in ne samo Ljubljansko barje in ker postajajo le ti čedalje
radikalnejši, lahko pričakujemo še novih sprememb njihovega obsega.« Moţnost največjih
moţnih poplav – nastop največjih pretokov na površinskih pritokih Ljubljanice in na
kraških izvirih v istem dnevu – pri delu niso upoštevali. Omenjeno se, odkar merijo
pretoke, še ni zgodilo (Gams, 1985, str. 9).
Opozorilna karta poplav
Poplavna območja ne glede na povratno dobo poplav in oceno zanesljivosti prikaza
(Opozorilna karta poplav (Območja poplavljanja), 2007) (slika 36):
 Površina poplavnih območjih v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki po
Opozorilni karti poplav znaša 11031,8 ha.
Opomba: Poplavno območje ob Rakitniščici ni upoštevano (površina: 79,1 ha).



Površina poplavnih območij ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi
območji ob njenih pritokih: 8638 ha.
 Površina poplavnih območij ob Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici
(Gradaščici): 1636 ha.
 Površina poplavnih območij ob Glinščici: 182 ha.
 Površina poplavnih območij ob Ljubljanici od sotočja z Gruberjevim prekopom do
vtoka v Savo: 361 ha.
 Površina poplavnih območij ob pritokih Ljubljanice od sotočja Ljubljanice in
Gruberjevega prekopa do vtoka Ljubljanice v Savo: 216 ha.
Evidenca poplavnih dogodkov (slika 37)
Poplavna dogodka v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki:
 poplavni dogodek: 1.–2. 11. 1990;
 poplavni dogodek: 18.–20. 9. 2010.
Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti
Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti so izdelane v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede
ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007) (priloga 3). Omenjene karte so izdelane za
posamezne dele poplavnih območij (slika 38, slika 39).
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Slika 35: Ljubljansko barje –
obseg, poplave in poselitev.

Vir: Šifrer, Oroţen Adamič,
1985; cv: Kolbezen, 1985.
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Slika 36: Opozorilna karta poplav.

Slika 37: Poplavni dogodki.
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Slika 38: Integralna karta poplavne nevarnosti.

Slika 39: Integralna karta razredov poplavne nevarnosti.
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3.6.1.1. Poplave leta 1926
27. 9. 1926 je območje med Ljubljano, Vrhniko in Škofjo Loko zajela katastrofalna poplava.
Zaradi nastale vremenske situacije je dan prej v Trţaškem zalivu prišlo do močnih padavin, ki
so se prek Vipavske doline in Nanosa okrepljene pomaknile nad središče omenjenega
območja (Kolbezen, 1992, str. 216).
Preglednica 18: Višina padavin na nekaterih padavinskih postajah septembra 1926.
Dnevne količine padavin na nekaterih padavinskih postajah od 26. 9. do
30. 9. 1926 (v mm)
Postaja:
26. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.
Šentjošt
76,8
197,8
38,8
17,0
8,4
Ljubljana
46,2
153,3
39,0
16,2
1,0
Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije; cv: Kolbezen, 1992, str. 216.
Vrednosti dnevnih padavin na nekaterih postajah v porečju Gradaščice
septembra 1926 (v mm)
Postaja:
26. 9.
27. 9.
Topol
53,9
281,8
Šentjošt
76,8
197,8
Vir: Anzeljc in sod., 1995, str. 152.
Horjul
48,0
137,0
Črni vrh
58,2
201,2
Območje ob Gradaščici oziroma njenih pritokih je bilo močno prizadeto. Hudourne vode in
zemeljski plazovi so uničili hiše, mostove, pridelek … Po ulicah Ljubljane, predvsem
območja Viča, Mirja, Roţne doline, Trnovega, Murgel ter Most, se je prelivala voda, ki je
zalila hiše, gospodarska poslopja in druge objekte ter odloţila ogromne mnoţine različnega
materiala (predvsem blata, peska, lesa in izruvanih dreves) (Kolbezen, 1992, str. 216–217).
Bile so smrtne ţrtve (Dan groze in obupa ..., 1926, str. 3; Kavčič, Kavčič, 2005, str. 287).
Slika 40: Vplivno območje poplave leta 1926.

Vir:
Stanič, 1989, str. 4.
Opombe: Prikazano območje je bilo leta 1926 občasno, delno ali povsem poplavljeno. Gradaščica je ogrozila
vsa nizko leţeča območja vzdolţ celotnega toka. Voda je segla vse do Tobačne tovarne in vseh obrobnih višje
leţečih vasi, kot prikazuje skica. Enako je bilo vse do Zaloga in Vrzdenca (Stanič, 1989, str. 4). Stanič (1989, str.
4) je v članku tudi pozval vse starejše, da sporočijo, če je vplivno območje pravilno zarisano. Odzvala se je ena
oseba (po znanih podatkih), po mnenju katere v skici Staniča ni bila prikazana poplavna linija od viške cerkve
proti Roţniku (O poplavi 1926, 1989, str. 12).

Pred omenjenim (»katastrofo«) je bila na Ljubljanskem barju običajna površina ţe drugi dan
poplavljena, tako da so ogromne količine vode Gradaščice stanje na Ljubljanskem barju še
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bistveno poslabšale. Takrat Gruberjev prekop in neregulirana Ljubljanica skozi mesto16 nista
zmogla hkrati odvajati vode Ljubljanice in vode Gradaščice. Ljubljanica je celo tekla od izliva
Malega grabna v nasprotni smeri toka in še znatno povečala poplavo na celotnem
Ljubljanskem barju tja do Vrhnike (Stanič, 1989, str. 4).
Po ocenah je na najbolj prizadeto območje, na okrog 600 km2, padlo pribliţno
60 milijonov m3 vode, katera je odtekla pribliţno v 12 urah, v glavnem iz povirnih delov
Gradaščice in Poljanske Sore (Kolbezen, 1992, str. 216).
Na podlagi analize padavinskega dogodka Dolinarjeve, Klančarja in Vertačnika (2011, str. 60,
67) 5-dnevna vsota padavin (prostorsko povprečje padavin), ki je padla med 7. uro 26. 9. in 7.
uro 1. 10., v porečju Ljubljanice (površina: 1737 km2) znaša 244,4 mm in v porečju
Gradaščice (površina: 154 km2) 296,8 mm (preglednica 19).
Preglednica 19: Povprečne dnevne padavine za padavinski dogodek septembra 1926 v
porečju Ljubljanice in porečju Gradaščice.
Padavine (v mm)
Porečje:
27. 9. 28. 9. 29. 9. 30. 9. 1. 10. Vsota
Ljubljanica
površina: 1737 km2 *

60,5

121,2

37,2

21,8

3,6

244,4

Gradaščica
površina: 154 km2 *

56,1

186,3

34,3

15,3

4,8

296,8

*Opomba: Obravnavani porečji se razlikujeta od porečij, uporabljenih v diplomskem delu.

Vir: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011, str. 58, 60.
Obstajajo tudi različne ocene pretoka Gradaščice ob obravnavani poplavi:
 Po oceni naj bi Gradaščica dosegla pretok okrog 180 m3/s, vendar nastale so zajezitve,
ob porušitvah katerih je vodni val dosegel 269 m3/s ter povzročil katastrofo
(Kolbezen, 1992, str. 217).
 V nalogi Vodogradbenega laboratorija »Modelna preiskava Mestne Ljubljanice in
Gruberjevega kanala« (1973; cv: Študija moţnih posledic kratkoročnih ukrepov pri
sanaciji zapornic …, 1994, str. 9–10; cv: Satler in sod., 2002, str. 7–8) je navedeno, da
leta 1926 odtekalo 298 m3/s. V omenjeni modelni preiskavi je vrednost privzeta kot
100-letna voda. Na podlagi modela je bil ugotovljen nov pretok v letu 1926, in sicer
245 m3/s, kar pomeni blizu 150-letno vodo. Pretok 298 m3/s je bil dolgo časa 100letna visoka voda, po novi analizi pa je okoli 340-letna voda.
3.6.1.2. Poplave leta 1933
23. in 24. 9. 1933 so poročali o silovitih poplavah, ki so prizadele tudi Ljubljansko barje.
Zgodnje jesensko deţevje z močnimi nalivi je povzročilo naglo naraščanje vseh barjanskih
pritokov. Deroči hudourniki so hitro preplavili celotno Ljubljansko barje (Kolbezen, 1992, str.
217).
Pod vodo je bilo 8000 ha Ljubljanskega barja. Voda je na najniţjih predelih bila globoka tudi
do 4 m. Poplava je segala od Vrhnike do Borovnice, od Preserja do Notranjih Goric, Podpeči
in Iga do Ţelimelj, Pijave Gorice, Škofljice in Lavrice ter od Črne vasi do Galjevice.
Poplavljene so bile vse hiše in ceste, tudi Iţanka med Ljubljano in Igom. Mnogo ţivine je
poginilo, pridelki so bili povsem uničeni. Reševanje je bilo moţno le s čolni (Kolbezen, 1992,
str. 217).

16

Na začetku 30. let 20. stoletja se je pričelo bolj intenzivno delati na sanaciji Ljubljanice skozi mesto oziroma
so se pričela večja dela na njej. Določena dela so bila izvedena ţe prej (Študija moţnih posledic kratkoročnih
ukrepov pri sanaciji zapornic …, 1994, str. 1–6).
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Preglednica 20: Dnevne količine padavin na nekaterih padavinskih postajah od 18. 9. do
25. 9. 1933.
Padavine (v mm)
Postaja:
18. 9. 19. 9. 20. 9. 21. 9. 22. 9. 23. 9. 24. 9. 25. 9.
Borovnica
1,2
49,5
84,0 113,3
32,6
7,0
Vrhnika
1,5
39,0
49,4
90,5
33,4
1,6
1,3
Ljubljana
3,2
40,6
55,1 120,5
42,5
1,5
0,2
Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije; cv: Kolbezen, 1992, str. 218.
Na podlagi analize padavinskega dogodka Dolinarjeve, Klančarja in Vertačnika (2011, str. 61,
67) 6-dnevna vsota padavin (prostorsko povprečje padavin), ki je padla med 7. uro 19. 9. in 7.
uro 25. 9., v porečju Ljubljanice (površina: 1737 km2) znaša 254,1 mm in v porečju
Gradaščice (površina: 154 km2) 210,0 mm (preglednica 21).
Preglednica 21: Povprečne dnevne padavine za padavinski dogodek septembra 1933 v
porečju Ljubljanice in porečju Gradaščice.
Padavine (v mm)
Porečje:
20. 9. 21. 9. 22. 9. 23. 9. 24. 9. 25. 9. Vsota
Ljubljanica
površina:
1,9
69,5
63,0
84,2
31,4
4,2
254,1
1737 km2 *
Gradaščica
površina:
2,2
34,3
55,5
79,5
36,8
1,8
210,0
154 km2 *
*Opomba: Obravnavani porečji se razlikujeta od porečij, uporabljenih v diplomskem delu .

Vir: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011, str. 58, 61.
Po takratnih izračunih naj bi dotok vseh voda na Ljubljansko barje znašal 659,3 m3/s, odtok
pa le 372 m3/s (odtok je zaradi nizkega padca in naravnega pragu pri Špici oviran)
(Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije; cv: Kolbezen, 1992, str. 217). Drugačni so
podatki v nalogi Vodogradbenega laboratorija »Modelna preiskava Mestne Ljubljanice in
Gruberjevega kanala« (1973; cv: Študija moţnih posledic kratkoročnih ukrepov pri sanaciji
zapornic …, 1994, str. 9–10; cv: Študija moţnosti izboljšanja stanja vodnega reţima
Ljubljanice …, 1998, str. 5–6; cv: Satler in sod., 2002, str. 7). Dotok na Ljubljansko barje naj
bi takrat znašal do 790 m3/s in zabeleţen odtok skozi Ljubljano 372 m3/s (vodomerna postaja
Moste). V omenjeni modelni preiskavi je omenjena voda privzeta kot 100-letna voda. Po
podatkih Agencije RS za okolje pa je največji pretok – konica Ljubljanice na vodomerni
postaji Moste septembra 1933 znašal 313 m3/s (Vode – mesečne statistike – pretok, 2012).
3.6.1.3. Poplave leta 1992
Poplave konec leta 1992 so po času trajanja in obsegu presegle vsakoletne poplave, niso bile
pa katastrofalne (Brečko, 1993, str. 43). Močne padavine med 16. in 18. 10., ko je v Postojni
padlo 163 l/m2 in v Ljubljani 180 l/m2, so povzročile poplave, ki so trajale od 17. do 28. 10.
Poplavljen je bil širok pas zemljišč severno in juţno od Ljubljanice. Med Blatno Brezovico,
Bevkami in Notranjimi Goricami je bila neprevozna večina poti. Neprevozna je bila tudi cesta
med Lipami in Podpečjo ter cesta med Lipami in Tomišljem. Poplavljeni so bili številni
domovi v Črni vasi in Lipah (vzdolţ ceste) in ob Iţanski cesti. Bolj kakor stanovanja so bila
ogroţena gospodarska poslopja, ţivali, krma, predvsem pa je bil oteţen dostop do domov.
Poplavno območje je bilo izjemno obseţno v jugovzhodnem delu Ljubljanskega barja, vzdolţ
Iţanske ceste, proti Škofljici in Pijavi Gorici in ob zunanjem robu vršaja Iške proti
Ljubljanskemu barju. Poplavna voda je segala skoraj do ceste od Bresta proti Podpeči in
Kamniku pod Krimom. Zelo se je razlila ob Borovniščici ter med Bistro in Verdom in
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Ljubljanico. 25. 10. je bila večina poti zunaj poplav, voda pa je dokončno odtekla po 11 dneh
(Brečko, 1993, str. 44–45).
29. 10. so se padavine okrepile in dan kasneje povzročile nekaj dni trajajoče poplave
podobnega obsega. Najvišji vodostaj je bil doseţen v noči na 1. 11. V naslednjih dneh se je
voda v glavnem vrnila v struge. Tako kot običajno se je voda dalj časa zadrţala vzdolţ
nasipov ob strugi Ljubljanice, ob nekaterih kanalih in v depresijskih barjanskih območjih, ker
so ţe tako slabo prepustna tla bila prepojena z vodo, temperature in vlaţnost zraka pa niso
omogočile hitrega izhlapevanja in osušitve (Brečko, 1993, str. 45–46).
Padavine med 15. in 17. 11. so, predvsem v severnem zaledju Ljubljanskega barja, ko je od
15. 11. zvečer do 17. 11. zjutraj na Katarini (v Polhograjskem hribovju) padlo 110 l/m2
padavin, povzročile hiter porast dotoka vode, zlasti Gradaščice oziroma Malega grabna, ki je
zajezil Ljubljanico, vendar do obseţnejših in dalj časa trajajočih poplav ni prišlo (Brečko,
1993, str. 46).
Padavine med 4. in 6. 12. so ponovno povzročile dvig vodostajev, zlasti Gradaščice, s tem pa
Ljubljanice in vode v kanalih, ki je poplavila niţja zemljišča, vendar večjih poplav tudi tokrat
ni bilo (Brečko, 1993, str. 46).
Posledica dalj časa trajajočih in obseţnejših poplav je predvsem povečana vlaţnost
stanovanjskih in gospodarskih poslopij. Nekaj škode je nastalo tudi na skladiščeni krmi,
ozimnici, kurivu in nepospravljenih pridelkih z vrtov in polj. Poškodovana so bila tudi
cestišča, predvsem makadamske poti zaradi odnašanja gramoza. Prišlo je do zablatenja
travnikov. Vode so odloţile tudi veliko vej, koruznih stebel … Problem je predvsem
odlaganje materiala v odvodne jarke in kanale. Poplave odnašajo tudi prst s polj (ki je ţe tako
izpostavljena razkroju in tanjšanju z osuševanjem Ljubljanskega barja in obdelovanjem).
Poleg omenjenega je zelo problematična tudi onesnaţenost poplavne vode (Brečko, 1993, str.
46).
3.6.1.4. Poplave leta 2010
Slovenijo so od 17. 9. 2010 do 19. 9. 2010 zajele močne in obseţne padavine, ki so povzročile
močan porast rek in razlivanje vodotokov skoraj povsod po Sloveniji (Hidrološko poročilo o
povodnji ..., 2010, str. 1). »Poplavljena je bila velika večina poplavno ogroţenih območij v
Sloveniji.« (Poplave in zemeljski plazovi ..., 2011, str. 1).
16. 9. je ponekod v severni in osrednji Sloveniji občasno ţe deţevalo, a je do večera padlo
največ do okoli 10 mm padavin. Deţ se je v noči na 17. 9. okrepil in razširil nad vso
Slovenijo. Čez dan je bilo oblačno s padavinami, največ deţja je padlo v zahodni in osrednji
Sloveniji. V noči na 18. 9. se je deţ še okrepil, v zahodni polovici Slovenije so bile tudi
krajevne nevihte. Čez dan je bilo oblačno in deţevno, čeprav se je intenziteta padavin
nekoliko zmanjšala. Predvsem v severovzhodni Sloveniji je deţ za krajši čas tudi ponehal.
Popoldne in zvečer se je deţ na zahodu spet okrepil, na Primorskem so bile zvečer nevihte. V
noči na 19. 9. je deţevalo povsod, padavine so bile najbolj obilne v jugozahodni Sloveniji. Od
nedeljskega jutra, 19. 9., dalje je deţ slabel in od severozahoda ponehal, najpozneje sredi
dneva v jugovzhodni Sloveniji. Od severozahoda se je začelo jasniti (Poročilo o izjemno
obilnih padavinah ..., 2010, str. 5).
Preglednica 22: Dnevna višina padavin na nekaterih postajah (24-urna višina padavin,
izmerjena ob 8. uri zjutraj) ter skupna 4-dnevna vsota padavin septembra 2010.
Padavine (v mm)
Postaja:
17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9. 4-dnevna vsota
Topol pri Medvodah
60
158
101
0
320
Hotedršica
28
143
136
0
307
Ljubljana Beţigrad
44
140
87
1
271
Postojna
6
95
132
1
235
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Vir: Poročilo o izjemno obilnih padavinah ..., 2010, str. 6.
Slika 41: 4-dnevna vsota padavin do 8. ure 20. 9. 2010, 48-urna vsota padavin do 8. ure
19. 9. 2010, 24-urna vsota padavin do 8. ure 18. 9. 2010 in 24-urna vsota padavin do 8. ure
19. 9. 2010.

Vira: Hidrološko poročilo o povodnji ..., 2010, str. 2; Poročilo o izjemno obilnih padavinah
..., 2010, str. 10–11.
Opomba: Kartam je dodano: razvodnica, ki določa porečje Ljubljanice, razvodnica, ki le-tega deli na kraško
porečje Ljubljanice in del porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki, ter razvodnice, ki slednjega delijo
na porečje barjanske Ljubljanice, porečje Gradaščice in porečje mestne Ljubljanice.

Od četrtka, 16. 9., popoldne ali zvečer do nedelje, 19. 9., zjutraj je največ padavin padlo na
območju med Ajdovščino in Idrijo, lokalno tudi preko 500 mm. Marsikje v osrednji in
zahodni Sloveniji je padavinska vsota presegla 200 mm, na številnih postajah je večina
padavin padla v 24-urnem obdobju (Poročilo o izjemno obilnih padavinah ..., 2010, str. 5).
Deţevje je bilo na številnih območjih rekordno, izjemne so bile tako dnevne kot večdnevne
višine padavin (Strojan in sod., 2010, str. 2). Predvsem na Primorskem so se pojavljali tudi
močnejši nalivi (Poročilo o izjemno obilnih padavinah ..., 2010, str. 5).
17. 9. ob 14. uri, je Agencija RS za okolje obvestila, da Gradaščica poplavlja, 18. 9. ob 2. uri
pa je objavila, da Ljubljanica poplavlja na širšem območju Ljubljanskega barja, Gradaščica
(ki je ponovno presegla 50 m3/s) oziroma Mali graben pa poplavlja na območju jugozahodne
Ljubljane (Hidrološko poročilo o povodnji ..., 2010, str. 5).
19. 9., preko dneva, je gladina Ljubljanice v Ljubljani še vedno nekoliko naraščala, dotok
vode Gradaščice oziroma Malega grabna proti Ljubljani pa se je ţe precej zmanjšal. Sile za
zaščito, reševanje in pomoč tekom dneva večinoma še niso črpale vode iz poplavljenih
objektov, ker poplavna voda še ni začela odtekati. Popoldne pa je le-ta začela rahlo odtekati,
tako da so postopno začeli s črpanjem. Poplavljeno je bilo tudi Ljubljansko barje. Največ
nevšečnosti je bilo na območju Črne vasi. Zaradi izredno visokega vodostaja Ljubljanice so
bile teţave na območju Kašlja, Vevč in Sostrega (Dnevni informativni bilten ..., 2010, str. 5).
V Ljubljani so se razmere 20. 9. izboljševale predvsem v jugozahodnem delu mesta, kjer je
voda v večini ţe odtekla. Medtem ko so se razmere v jugozahodnem delu Ljubljane počasi
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normalizirale, pa je bilo vse več nevšečnosti na Ljubljanskem barju. Voda je začela
poplavljati juţne predele Ljubljane. Črna vas je bila v celoti poplavljena. V noči na 21. 9. so
se na Ljubljanskem barju pričeli kazati prvi znaki, da voda ne narašča več. Voda na
Ljubljanskem barju in tudi v juţnem delu Ljubljane se je 22. 9. ţe zniţevala oziroma zelo
počasi odtekala, ponekod v ţepih pa je še vedno zastajala. Po 24. 9. so se razmere na območju
Ljubljane dokončno normalizirale, kljub temu da je bilo Ljubljansko barje še nekaj dni
poplavljeno (Poplave in zemeljski plazovi ..., 2011, str. 21–22). 24. 9. je bil obseg poplav na
Ljubljanskem barju ţe pribliţno v obsegu vsakoletnih razlivanj (Poplave in zemeljski plazovi
..., 2011, str. 17).
Slika 42: Hidrogrami pretokov nekaterih vodotokov ob poplavah septembra 2010.

Vir podatkov: Podatki avtomatskih ..., 2010a; Podatki avtomatskih ..., 2010b.
Opombe: Hidrogrami pretokov vodotokov ob poplavah septembra 2010 so narejeni na podlagi podatkov
avtomatskih merilnih postaj in so informativne narave (Podatki avtomatskih ..., 2010a; Podatki avtomatskih ...,
2010b). Po podatkih hidrološkega arhiva Agencije RS za okolje so mesečni ekstremi naslednji:
Ljubljanica/Moste (19. 9., 10:40) = 355,4 m3/s; Gradaščica/Dvor (18. 9., 02:34) = 89,7 m3/s; Iška/Iška vas
(19. 9., 03:45) = 90,2 m3/s; Sava/Šentjakob (19. 9., 06:45) = 1237,2 m3/s (Arhiv hidroloških podatkov, 2012).
Hidrogram Ljubljanice nakazuje podaljšanje poplav na Ljubljanskem barju. Fazarinc (2011, str. 75) navaja, da se
je dotok barjanske Ljubljanice začel povečevati 18. 9. in je trajal do 20. 9. zjutraj, nato pa je začel postopoma
upadati.

Velkavrh (2010, str. 8) navaja, da so poleg vode iz povirja zahodno od Ljubljanice njen
vodostaj povečevali tudi njeni pritoki. Upad pretoka Ljubljanice in odtok poplavnih voda iz
poplavljenih površin sta bila upočasnjena zaradi velikega dotoka voda iz kraškega zaledja in
dvigovanja gladine podtalnice, obenem pa je njen odtok v Savo zavirala visoka Sava, njen tok
od Ljubljanskega barja proti Savi pa še narasla Gradaščica (Poplave in zemeljski plazovi ...,
2011, str. 17). Odtok s poplavljenih območij na Ljubljanskem barju so ovirale tudi
antropogene ovire (Poplave in zemeljski plazovi ..., 2011, str. 21).
Močno jesensko deţevje je povzročilo porast oziroma poplavljanje vodotokov v porečju
Ljubljanice, tako hudourniških kot kraških. Prišlo je do kraških, hudourniških in mestnih
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poplav.17 V porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki so bili poplavljeni številni
stanovanjski, gospodarski in drugi objekti, ceste, njivske in druge površine, zalilo je
avtomobile, prišlo je do izlitja kurilnega olja, ponekod so preventivno odklopili elektriko,
sproţili so se plazovi ... Po oceni naj bi v jugozahodnem delu Ljubljane bilo poplavljenih
okrog 1200 objektov (Poplave in zemeljski plazovi ..., 2011, str. 20). Na območjih občine
Ljubljana, ki so bila pod vodo (vključeno: juţni in jugozahodni del Ljubljane, naselja na
Ljubljanskem barju in mestna naselja v bliţini izliva Ljubljanice v Savo), je bilo 3651 hišnih
številk, kar lahko tudi predstavlja pribliţno število poplavljenih objektov v občini (Poplave in
zemeljski plazovi ..., 2011, str. 22).
Slika 43: Poplave na Ljubljanskem
barju – Iţanska cesta 19. 9. 2010.

Vir: Globevnik, 2011.

Slika 44: Poplave v osrednjem delu Ljubljanskega barja 21. 9. 2010.

Opomba: Na desni fotografiji je poplavljena njiva koruze./Avtor: Viktor

Golc, 2010.

Slika 45: Poplavljena deponija ob
Ljubljanici pri Zalogu 19. 9. 2010.

Avtor: Janez Polajnar, 2010.

17

Polajnar navaja (2011, str. 29), da so ob septembrskih poplavah leta 2010 nastale tudi mestne poplave v
Ljubljani, dolinske poplave ob Gradaščici in kraške poplave na Ljubljanskem barju.
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Slika 46: Zastajajoča poplavna
voda na Trţaški cesti na Dolgem
mostu v Ljubljani 19. 9. 2010
okrog 19. ure.

Avtorica:
Viktorija Batagelj, 2010.

Na podlagi analize padavinskega dogodka Dolinarjeve, Klančarja in Vertačnika (2011, str. 65,
67) 4-dnevna vsota padavin (prostorsko povprečje padavin), ki je padla med 7. uro 16. 9. in 7.
uro 20. 9., v porečju Ljubljanice (površina: 1737 km2) znaša 261,2 mm in v porečju
Gradaščice (površina: 154 km2) 296,3 mm (preglednica 23).
Preglednica 23: Povprečne dnevne padavine za padavinski dogodek septembra 2010 v
porečju Ljubljanice in porečju Gradaščice.
Padavine (v mm)
Porečje:
17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.
Vsota
Ljubljanica
površina: 1737 km2 *

25,3

118,9

115,7

1,2

261,2

Gradaščica
površina: 154 km2 *

46,2

150,8

98,5

0,7

296,3

*Opomba: Obravnavani porečji se razlikujeta od porečij, uporabljenih v diplomskem delu.

Vir: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011, str. 58, 65.
Fazarinc (2010) je opisal poplavo jugozahodnega in juţnega dela Ljubljane med 17. 9. 2010
in 23. 9. 2010. Ljubljano so v različnih časovnih obdobjih poplavljale visoke vode Glinščice,
Gradaščice in Ljubljanice (Fazarinc, 2010):
 Obseg poplav Glinščice, ki je poplavila v 17. 9. podnevi, je bil manjši od računsko
določenih poplav na kartah poplavne nevarnosti za zahodno območje Ljubljane.
 Gradaščica in Šujica (Horjulščica) sta na območju vsakoletnih poplav začeli
poplavljati ţe v petek, 17. 9. Popoldanske, predvsem pa padavine v noči na 18. 9. so
povzročile dodatno naraščanje pretoka, ki je tako prvi vrh dosegel v nočnih urah s
17. 9. na 18. 9. Posledično je začelo poplavljati Ljubljano. Avtocestni priključek
Ljubljana Center je bil poplavljen 19. 9. opoldan kot skrajni doseg poplave Malega
grabna. Spodnji tok Malega grabna od Barjanske ceste do Ljubljanice ni poplavljal,
ker so se vsi viški vode izlili iz rečne struge.
Poleg ţe 20 let znanih poplavnih površin na območju znotraj avtocestnega obroča je
Šujica (Horjulščica) poplavila skrajni zahodni del Ljubljane na širšem območju
razcepa Kozarje.
Zabeleţene poplave so površinsko praktično sovpadale z izračunanimi poplavami v
dosedanjih analizah s povratno dobo 100 let, vendar so bile zaradi niţjih pretokov
globine poplavnih vod manjše. Poplavna območja se razlikujejo le na območju
Rakove Jelše.
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Na podlagi primerjave dosega poplav v obeh dolinah in na območju mesta Ljubljana
so bili maksimalni pretoki v dolini Gradaščice med 90 m3/s in 100 m3/s, kar
predstavlja visoko vodo z 10-letno povratno dobo. Pretoki na Šujici (Horjulščici) so
bili okoli 60 m3/s, kar pomeni visoko vodo s 100-letno povratno dobo. Na Bokalcah je
na podlagi dosega poplavnih vod ocenjen pretok 160 m3/s, kar je pribliţno visoka
voda z 20-letno povratno dobo.
 Poplave, ki so prizadele Ljubljansko barje, so dosegle maksimum 20. 9. in 21. 9.
Zakasnitev poplav glede na padavine in poplave na območjih z neposrednim
površinskim odtokom so predvsem posledica akumulacije v kraškem obrobju. Med
obravnavano poplavo je bila najbolj izdatna Iţica (Iščica) s kombinacijo kraških
izvirov in hudourniškega zaledja jugovzhodnega obrobja Ljubljanskega barja. Obseg
poplav je bil podoben tistim iz leta 1933. Gladina poplavnih vod je lahko višja še za
nekaj 10 cm.
V Črni vasi so bili nad gladino poplavne vode samo objekti »staroselcev« in
novograjeni objekti z ustreznimi hidrološkimi izhodišči, ki so izdelana na podlagi
poplave leta 1933 in ţe izdelane karte poplavne nevarnosti za območje Črne vasi.
Slika 47: Vstopni hidrogram na Bokalcah ob poplavi leta 2010.

Vir: Fazarinc, 2010, str. 33.
Opombe: Modra črta je računsko določen visokovodni val s trajanjem 12 ur in s 100-letno povratno dobo.
Rumena črta predstavlja skonstruiran poplavni val med 17. 9. in 19. 9. Modro pobarvana površina predstavlja
pretok po Malem grabnu brez poplavljanja, rdeče pobarvana površina pa del visokovodnega vala, ki je preplavil
Ljubljano ali odtekel na Ljubljansko barje. Visoke vode Gradaščice nad pretokom 40 m3/s obtekajo vodomerno
postajo Dvor. Na podlagi posnetkov domačinov in hidravličnih analiz je ugotovljeno, da je po poplavnih
območjih mimo vodomene postaje teklo med 30 m3/s in 40 m3/s. Pretočnost struge Malega grabna je med
85 m3/s in 110 m3/s. Projektirana pretočnost je pred 30 leti bila 164 m3/s. V prerezu Zahodne obvoznice so
pričakovane visoke vode Gradaščice s 100-letno povratno dobo 243 m3/s (Fazarinc, 2010, str. 32–33).
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Slika 48: Karta poplavne nevarnosti za jugozahodni in juţni del Ljubljane.

Opombe: Juţni del Ljubljane poplavno ogroţa več pojavov. Zahodni del med Podutikom in Roţno dolino
ogroţajo visoke vode Glinščice in pritokov, jugozahodni del Ljubljane (celoten Vič) do Ljubljanice ogroţa
Gradaščica s Šujico (Horjulščico), juţno obrobje in juţni del Rudnika poplave na Ljubljanskem barju ter osrednji
in severni del Rudnika pritoki z Golovca in notranje vode. Rumena črta predstavlja pribliţno ločnico med
posameznimi vplivnimi območji (Fazarinc, 2010, str. 30).

Vir: Fazarinc, 2010, str. 30.
Slika 49: Poplavna karta Viča s smermi poplavnih tokov in ocenjenimi vrednostmi pretokov
na posameznih območjih septembra 2010.

Opomba:
Poplava 19. 9.
je segla do
zelene črte
(Fazarinc,
2010, str. 32).

Vir: Fazarinc, 2010, str. 32.
Fazarinc (2011, str. 75) je podal značilnosti merjenih visokovodnih valov Gradaščice v
prerezu Bokalce in Ljubljanice na vodomerni postaji Moste (preglednica 24). Po Fazarincu
(2011, str. 76) gre za porečji s popolnoma različnimi značilnostmi. Poplavna voda Gradaščice
praktično ţe odteče skozi Ljubljano, dotok na Ljubljansko barje z zaledja pa se še vedno
povečuje in posledično se povečujejo tudi poplave na Ljubljanskem barju.
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Preglednica 24: Značilnosti merjenih visokovodnih valov Gradaščice na prerezu Bokalce in
Ljubljanice na vodomerni postaji Moste.
Volumen
Maksimalni
Volumen
Maksimalni
dela vala,
doseg
Konec
celotnega
pretok
ki je
poplave –
poplav
vala
datum
poplavljal
datum
Mali graben
18. 9. 2010
160–170 m3/s
– Gradaščica; 34,5 x 106 m3 5,8 x 106 m3
in
19. 9. 2010
18. 9. 2010
Bokalce
19. 9. 2010
3
Ljubljanica;
353
m
/s
po več kot
263 x 106 m3 77 x 106 m3
21. 9. 2010
VP Moste
19. 9. 2010
13 dneh
Opomba: Pri maksimalnem dosegu Gradaščice sta podana dva datuma. Prvi predstavlja maksimum na območju
Vrhovcev in Viča, drugi pa na območju Murgel in Sibirije (Fazarinc, 2011, str. 75).

Vir: Fazarinc, 2011, str. 75.
Globevnikova in Vidmar (2010) in Globevnikova (2011) sta opisala septembrske poplave na
Ljubljanskem barju. Po njunih navedbah so imele poplave na Ljubljanskem barju največji
obseg 20. 9. Takrat je bilo izvedeno tudi letalsko snemanje z infrardečo kamero (Globevnik,
Vidmar, 2010, str. 24–25; Globevnik, 2011) (slika 50).
Slika 50: Zračni posnetek Ljubljanskega barja dne 20. 9. 2010 z infrardečo kamero, pripet na
sliko terena – pogled s severovzhodne smeri.

Vir: Globevnik, Vidmar, 2010, str. 26.
Opombe: Temnomodra barva predstavlja vodo, rdeči poligoni znotraj površine poplav so koruzne njive in
grmičevje. Vrisana je tudi linija poplav (ročno digitalizirana) (Globevnik, Vidmar, 2010, str. 25–26).
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Slika 51: Obseg poplav na vzhodnem delu Ljubljanskega barja in smeri toka poplavne vode
leta 2010.

Vir: Globevnik, Vidmar, 2010, str. 26.

Opomba:
Prikazana je digitalizirana linija poplav dne
20. 9. 2010, smeri toka vode in linija roba Iškega
vršaja, kjer so se pojavili izviri (Globevnik, Vidmar,
2010, str. 25).

K poplavam je med drugim prispevala voda iz izvirov izpod Krima, voda izvirov ob robu
Iškega vršaja in arteška podtalnica. Dodaten vpliv na poplave pa so imele tudi ceste (Iţanska
cesta, Črnovaška cesta) in premajhni mostni propusti (ponekod je bil oteţen odtok še zaradi
zamašitve z različnim materialom), kar je predstavljalo oviro poplavnim vodam (Globevnik,
Vidmar, 2010).
Slika 52: Poplavno območje na Ljubljanskem barju dne 20. 9. 2010.

Vir: Globevnik, 2011.

Opomba:
Dne 20. 9. 2010 je bilo poplavljenih
76,8 km2 površin, prostornina vode
34 milijonov m3 (Globevnik, 2011).

Nekatere ugotovitve oziroma ocene (Globevnik, Vidmar, 2010; Globevnik, 2011):
 Po grobi oceni je v zaledju Ljubljanice v treh dneh (17. 9.–19. 9.) padlo
420 milijonov m3 padavin oziroma vode (250 mm x 1700 km2).
 Volumen odtekle vode po Ljubljanici po 12 dneh (brez upoštevanja dodatnega dviga
gladine 25. 9.) je bil 270 milijonov m3.
 Koeficient odtoka padavin med 17. 9. in 19. 9. je bil 0,65.
 Površina poplavljenega območja je znašala 76,8 km2, prostornina vode je bila
34 milijonov m3.
Globevnikova in Vidmar (2010, str. 25) navajata, da se poplavne linije zelo dobro ujemajo z
linijo zelo redkih poplav opozorilne karte poplav in da po razprostranjenosti poplav lahko
ocenimo, da so poplave Ljubljanskega barja 18. 9.–25. 9. predstavljale poplavni dogodek z
1 % verjetnosti nastopa (100-letne poplave). Omenjeno po njunem mnenju potrjujejo tudi
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višine gladine, ki so bile skoraj enake tistim iz leta 1933 (Globevnik, Vidmar, 2010, str. 29).18
Globevnikova (2011) pa navaja tudi, da so poplave na Ljubljanskem barju septembra 2010 po
obsegu in prostorninah enake tistim iz leta 1933 in z 1 % do 2 % verjetnostjo nastopa.
Koboldova (2011, str. 54–55) je primerjala največji pretok, izmerjen na Ljubljanici na
vodomerni postaji Moste z arhivskimi podatki – na voljo so od leta 1924. Največji izmerjeni
pretok Ljubljanice ob obravnavani poplavi je s 353 m3/s največji in je presegel pretok s 100letno povratno dobo.19
Fazarinc (2011, str. 81) meni, da je hidrološka ocena poplave na Ljubljanskem barju
septembra 2010, ko se dogodku pripisuje 1 % verjetnosti nastopa, precenjena. Omenjeno
podpre z naslednjim:
 Primerjava s hidrološkimi podatki Inštituta za vode RS in Agencije RS za okolje pove,
da je dogodek dosegel več kot 5 % verjetnost nastopa (med 5- in 10-krat v 100 letih).
 Prostornina vala je bila 263 x 106 m3 (do 1. 10. 2010), maksimalni pretok pa 353 m3/s,
kar odgovarja valu Ljubljanice s povratno dobo med 10 in 20 let (Q10 znaša 335 m3/s,
volumen vala pri Q10 pa 262 x 106 m3). Pri 100-letnih vodah (Q100) je pričakovati še
nekaj 10 cm višje gladine poplavnih vod.
3.6.1.5. Dosedanje urejanje vodnih oziroma poplavnih razmer
Različni posegi v porečja oziroma v vodotoke oziroma v poplavna območja, kot so
hidromelioracije, regulacije in druge ureditve vodotokov, urejanje hudourniških območij ...,
lahko spremenijo poplavne razmere, ne samo na samih območjih posega, temveč tudi na
dolvodnih območjih. Problematično je prestavljanje problema poplav na dolvodna (poseljena)
območja oziroma povečevanje omenjenega problema na dolvodnih (poseljenih) območjih.
Človek je Ljubljansko barje močno preoblikoval (Lovrenčak, Oroţen Adamič, 1999, str. 380).
V preteklosti so bili izvedeni številni ukrepi za njegovo osušitev oziroma za zmanjšanje
poplav, kot so na primer (sestavljeno po različnih avtorjih oziroma delih: Melik (1959, str.
176–177), Kokol (1982, str. 8–9), Študija moţnih posledic kratkoročnih ukrepov pri sanaciji
zapornic na Ambroţevem trgu in Gruberjevem kanalu za izboljšanje vodnega reţima
Ljubljanice (1994, str. 1–9), Černe, Lovrenčak (1996, str. 101–102), Globokar (1997, str. 33):
 izgradnja Gruberjevega prekopa (zgrajen leta 1780);
 poglabljanje struge Ljubljanice in Gruberjevega prekopa skozi mesto ter druge
ureditve;
 regulacije vodotokov na Ljubljanskem barju oziroma pritokov Ljubljanice na
Ljubljanskem barju;
 izgradnja številnih večjih in manjših osuševalnih jarkov na Ljubljanskem barju.20
Fazarinc (2011, str. 81) navaja, da je bil sedanji doseg poplav na Ljubljanskem barju določen
z zadnjo poglobitvijo mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa v prvi polovici 20. stoletja
in da so hidravlične razmere od takrat praktično nespremenjene – omenjeno se nanaša na
pretočnost Ljubljanice in vzroke za poplave na Ljubljanskem barju.
Čas okoli leta 1825 je bil po navedbah Melika (1946, str. 184), »izredno vaţno razdobje v
gospodarski izrabi Ljubljanskega barja«. Pravo osuševanje se pravzaprav še ni začelo. Prej so
sicer ţe bili izvedeni nekateri ukrepi, vendar je v glavnem še vedno prevladovalo naravno
18

Globevnikova navaja (2011), da se je Ljubljansko barje med letoma 1933 in 2010 na centralnem delu v
povprečju posedalo 3 mm na leto – v 77 letih ~ 230 mm. Evidence sledi najvišje gladine leta 1933 kaţejo na to,
da je bila voda na izbranih starih objektih na centralnem delu Ljubljanskega barja leta 2010 niţja za 20 cm.
19
Po podatkih Agencije RS za okolje je mesečni ekstrem septembra 2010 znašal 355,4 m3/s (Arhiv hidroloških
podatkov, 2012).
20
Rimljani so Ljubljansko barje osušili verjetno le ponekod (vsekakor zaradi prometa). Po rimski dobi pa se je
ponovno zamočvirilo. Na Ljubljanskem barju so regulirali večje reke. Zagotovo so regulirali Ljubljanico, ki ima
v toku od Vrhnike do Ljubljane izravnano strugo (Melik, 1959, str. 176). Globokar (1997, str. 33) navaja, da
domneva, da so Rimljani regulirali Ljubljanico, »ţal ni dokazljiva«.
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stanje. V letih 1772–1780 je bil zgrajen Gruberjev prekop21, ki je pripomogel k zniţanju
gladine vode na Ljubljanskem barju, tudi poplavne, vendar je po mnenju Melika pomenil šele
osnovo. Na Ljubljanskem barju so se kljub omenjenemu prekopu poplave še vedno pojavljale
in tudi osušilo se ni kaj dosti – nekoliko bolj se je osušilo le na območjih neposredno ob
Ljubljanici ter njenih glavnih pritokih. Za večjo osušitev oziroma osušitev širših območij je
bilo potrebno izkopati številne kanale, jarke, prekope in prav leto 1825 je bilo tisto, ko so se
tovrstnih del tudi lotili (Melik, 1946, str. 184–185).
Slika 53: Kulturno-gospodarsko stanje Ljubljanskega barja v letu 1825.

Opombe: Melik je karto Ljubljanskega barja izdelal na podlagi katastrskih map franciscejskega katastra iz leta
1825, ki prikazujejo stanje okrog leta 1825, ko se, razen v določenih primerih, še ni pokazal učinek prave
moderne osušitve. Mokri pašniki so pravzaprav visoko (mahovno) barje. Kljub temu da so v katastrskih mapah
in zapiskih označeni kot mokri pašniki, pa so kot pašniki prišli bolj malo v poštev. Kot mokri travniki so po
njegovem mnenju označena območja nizkih (travnatih) barij, katere pa je bilo včasih ţe moţno kositi. Med polja
(njive) so vključeni vrtovi ter sadovnjaki (Melik, 1946, str. 184–201).

Slika 54: Melikovi karti nekdanje in sedanje vodne mreţe na Ljubljanskem barju.

Vir: Melik, 1959, str. 173.

21

V »Študiji moţnih posledic kratkoročnih ukrepov pri sanaciji zapornic na Ambroţevem trgu in Gruberjevem
kanalu za izboljšanje vodnega reţima Ljubljanice« (1994, str. 1–2) je navedeno, da so s prvimi deli na izdelavi
Gruberjevega prekopa začeli leta 1771.
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Potrebno je omeniti tudi rezanje šote za kurjavo in poţiganje le-te z namenom gnojenja
njivskih površin, saj je omenjeno privedlo do nepopravljivega stanja. V letu 1900 so bila vsa
pomembnejša nahajališča šote dokončno izčrpana. Predeli Ljubljanskega barja so se tako
zniţali in bili ponovno pod vplivom poplav, nastal je ponovni proces zamočvirjenja (Kokol,
1982, str. 8–9).
Zgoraj našteti posegi oziroma ukrepi pa so se izkazali tudi za problematične. Ob hudi suši leta
1903 se je izkazalo, da je nivo vode v strugi Ljubljanice potrebno vzdrţevati na določeni
višini z zajezitvijo, saj je bilo ugotovljeno, da osušena šotna plast lahko propade, se spremeni
v prah in mineralizira (Študija moţnih posledic kratkoročnih ukrepov pri sanaciji zapornic ...,
1994, str. 2). Z zapornicami na Ljubljanici pri Ambroţevem trgu in na Gruberjevem prekopu
se vzdrţuje zajezen nivo gladine Ljubljanice v delu mesta gorvodno od Poljan in na
Ljubljanskem barju. Pri malih in srednjih pretokih Ljubljanice se uravnava dogovorjen
vodostaj z delnim odprtjem zapornic. Pri nastopu visokih voda v porečju Ljubljanice, nad
pretokom 120 m3/s, morajo biti zapornice popolnoma odprte (dvignjene nad vodni tok), da je
omogočen nezajezen odtok vode po strugi (Satler in sod., 2002, str. 4).
Nekdaj so bila za Ljubljansko barje značilna obseţna barja (Melik, 1946) (slika 53). Oroţen
Adamič in Hrvatin (2000, str. 149) navajata: »Danes prepreda Ljubljansko barje več kot
600 km osuševalnih jarkov s številnimi hidrotehničnimi objekti, tako da je prav posebna
pokrajina, nekakšna ʻslovenska Nizozemskaʼ.« Na podlagi podatkov Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na Ljubljanskem barju le 17,5 ha barij; značilni so
barjanski travniki (Pravilnik o evidenci dejanske rabe ..., 2008, str. 16339; Dejanska raba
kmetijskih in gozdnih zemljišč (stanje 25. 1. 2010), 2010). »Zaradi slabo konzistentnih tal
prihaja do hitrega in pogostega zasipavanja, poleg tega pa jarke hitro zarašča hidrofilna
vegetacija.« (Černe, Lovrenčak, 1996, str. 101). Brilly, Mikoš in Šrajeva (1999, str. 21) pa
navajajo, da na Ljubljanskem barju prihaja »do intenzivnega posedanja tal, kar je posledica
nekonsolidiranih tal in občutljivega vodnega reţima«. Kakor je razvidno iz omenjenega, je
poseganje v Ljubljansko barje lahko zelo problematično, saj lahko privede do neţelenih
povratnih učinkov.
Ureditve so se izvajale tudi na pritokih Ljubljanice oziroma v njihovih porečjih.
Naravne struge so sposobne prevajati samo pribliţno 5- do 10-letne vode. Tudi umetna, za
večje vode regulirana korita, vsaj na posameznih odsekih teţijo k zmanjšanju preseka (širjenje
zarasti, odlaganje plavin) (Marinček, Fazarinc, 1992, str. 50). Slika 55 prikazuje
kategorizacijo urejanja vodotokov v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki.
Ljubljanica na Ljubljanskem barju je skoraj v celoti opredeljena kot sonaravno urejen vodotok
(2. razred). V toku od Špice do zdruţitve z Gruberjevim kanalom je delno togo urejena (3.–4.
razred) in tehnično urejena (3. razred). Tako je urejen tudi Gruberjev prekop. Nato je v toku
do izliva v Savo opredeljena kot tehnično urejen vodotok (3. razred), tudi kot sonaravno
urejen vodotok (2. razred) ter kot sonaravno/tehnično urejen vodotok (2.–3. razred). Urejenost
drugih vodotokov oziroma pritokov Ljubljanice je na različnih odsekih različna. Naravnih
vodotokov oziroma odsekov vodotokov (1. razred) je malo. V večji meri kot delno naraven
vodotok (1.–2. razred) velja izpostaviti Iško in Ţelimeljščico. Preteţni del (glede na deleţ)
Gradaščice od sotočja Boţne in Male vode do Bokalškega jezu je urejene sonaravno (2.
razred). Mali graben je v preteţni meri tehnično urejen vodotok (3. razred), Mestna
Gradaščica (Gradaščica) pa togo urejen vodotok v celotnem toku (4. razred) (Kategorizacija
vodotokov, 2008; Kategorizacija urejanja vodotokov, 2014).
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Slika 55: Kategorizacija urejanja vodotokov.

Glede na stanje je ugotovljeno, da sedanja prevodnost Malega grabna zagotavlja le 5-letno
poplavno varnost (Anzeljc, 2005, str. 26; Anzeljc, 2009, str. 3).22 Na Ministrstvu za okolje in
prostor menijo, da so se razmere v Ljubljani poslabšale tudi zaradi regulacij Gradaščice in
Šujice (Horjulščice) ter melioracij v obeh omenjenih dolinah od leta 1970 do leta 1980
(Tavčar, 2008, str. 9).23 Ahčan (1999, str. 9) navaja, da zaradi regulacij Podlipščice,
Borovniščice in Gradaščice – Malega grabna kot glavnih dovodnih ţil ter regulacijskih del na
nekaterih drugih manjših pritokih priteče poplavni val zelo hitro na barjansko ravnino.
Na »hudourniškem območju Polhograjskih Dolomitov« so bila izvedena številna sistematična
ureditvena dela na hudournikih, s katerimi so bila sanirana številna erozijska ţarišča in so bili
regulirani tisti odseki hudournikov, zlasti izlivni, ki so ogroţali naselja in prometnice.24 Tudi
na »hudourniškem območju Ljubljanskega barja« so bila izvedena številna dela – sistem
22

Poleg premajhne prevodnosti Malega grabna je vzrok za poplave na območju Ljubljane tudi zaradi poselitve
postopno zmanjševanje poplavnih površin (Anzeljc, 2005, str. 26).
23
Na Ministrstvu za okolje in prostor kot razlog navajajo še izgradnjo zahodne in juţne obvoznice, ki preprečuje
naravni odtok dela visokih vod na Ljubljansko barje (Tavčar, 2008, str. 9).
24
Polhograjsko hribovje je bilo zaradi zelo ekstenzivnega gospodarjenja z gozdovi na ţe tako neugodni geološki
sestavi tal zelo degradirano in močno ogroţeno po eroziji. Protierozijska in hudourničarska dela so v manjši meri
bila izvajana ţe od leta 1910 dalje (Štrancar, 1937; cv: Horvat, 1997, str. 27). V večjem obsegu pa so se začela
po katastrofalnih hudourniških izbruhih 9. 8. 1924 in 27./28. 9. 1926. Predvsem je bilo potrebno pogozdovati
obširne goličave, urediti pašne in gozdnogospodarske razmere ter sanirati hudourniške jarke in struge, zemeljske
usade in plazove (Horvat, 1997, str. 27). »Gospodarjenje s prostorom, zlasti z gozdovi, ohranjanje ravnovesnih
razmer v erozijskih ţariščih, domišljeno gospodarjenje ne le s hudourniškimi koriti, ampak s celotnim
hudourniškim območjem je predpogoj za varno ţivljenje na nizvodnih območjih ob Gradaščici pa tudi za
precejšen jugozahodni del Ljubljane.« (Horvat, 1997, str. 27).
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vzdolţnih in prečnih protierozijskih zavarovanj (Analiza posledic neurij novembra 2000 ...,
2001, str. 19–20). Dela so bila izvedena še na nekaterih drugih vodotokih oziroma
hudournikih v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki (Horvat, 1995, str. 177–178;
Šturm, Zemljič, 1995, str. 209–210).
Na »hudourniškem območju Polhograjskih Dolomitov« so bili protierozijski sistemi zgrajeni
pred več desetletji (na omenjenem območju so bila številna sistematična ureditvena dela na
hudournikih izvršena zlasti v času pred drugo svetovno vojno), tako prečni kot podolţni
objekti so ţe precej dotrajani, saj se je njihova ţivljenjska doba iztekla. Nujno je sistematično
vzdrţevanje protierozijskih objektov, kar še zlasti velja za prečne objekte, ki so zgrajeni v
sistemih in bi porušenje posamičnih objektov znotraj sistema lahko povzročilo veriţno
rušenje. Nujno je tudi sprotno vzdrţevanje sistema vzdolţnih in prečnih protierozijskih
zavarovanj na »hudourniškem območju Ljubljanskega barja«, saj so le-ta bila praviloma
zgrajena pred letom 1940 in njihova ţivljenjska doba se ţe izteka. Še pozornejše vzdrţevanje
pa zahtevajo številni biotehnični ukrepi (Analiza posledic neurij novembra 2000 ..., 2001, str.
19–20). V »Študiji moţnih posledic kratkoročnih ukrepov pri sanaciji zapornic na
Ambroţevem trgu in Gruberjevem kanalu za izboljšanje vodnega reţima Ljubljanice« (1994,
str. 6, 9) je zapisano, da bi se morala izvesti vzdrţevalna dela na strugi mestne Ljubljanice in
Gruberjevem prekopu.
3.7. Druţbenogeografske značilnosti
Občine v porečju Ljubljanice so: Ajdovščina, Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Divača,
Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Grosuplje, Horjul, Idrija, Ig, Ilirska Bistrica,
Ljubljana, Log - Dragomer, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Medvode, Pivka, Postojna,
Sodraţica, Škofja Loka, Škofljica, Velike Lašče, Vrhnika – nekatere občine mejijo na porečje
oziroma jim pripadajo manjši deli porečja. Manjši del kraškega porečja Ljubljanice je tudi v
Republiki Hrvaški (Grad Čabar).
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Slika 56: Občine v porečju Ljubljanice.

Največji del porečja Ljubljanice zavzema občina Cerknica, sledita ji občini Postojna in
Ljubljana. Občina Ljubljana zavzema največji del porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri
Vrhniki. Po površini ji sledita občini Dobrova - Polhov Gradec in Brezovica (preglednica 25)
(Občine, 2007; Meja MOL, 2012; Povzetek za javnost ..., 2012).
Preglednica 25: Odstotki porečja Ljubljanice po občinah.
Odstotek porečja
Odstotek porečja Ljubljanice od
Občina
Ljubljanice
kraških izvirov pri Vrhniki
Ajdovščina
0,2 %
Bloke
3,7 %
0,8 %
Borovnica
2,2 %
5,3 %
Brezovica
4,8 %
11,7 %
Cerknica
3,3 %
12,7 %
Divača
0,1 %
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Dobrova - Polhov Gradec
6,2 %
Gorenja vas - Poljane
0,0 %
Grosuplje
0,5 %
Horjul
1,7 %
Idrija
0,5 %
Ig
5,4 %
Ilirska Bistrica
4,2 %
Ljubljana
10,3 %
Log - Dragomer
0,6 %
Logatec
7,9 %
Loška dolina
8,6 %
Loški Potok
0,3 %
Medvode
0,2 %
Pivka
7,7 %
Postojna
10,4 %
Sodraţica
0,0 %
Škofja Loka
0,0 %
Škofljica
2,2 %
Velike Lašče
1,5 %
Vrhnika
6,0 %
Viri podatkov: Občine, 2007; Meja MOL, 2012; Povzetek za javnost ..., 2012.

15,0 %
0,0 %
1,3 %
4,2 %
3,1 %
25,1 %
1,4 %
0,6 %
0,4 %
0,0 %
5,2 %
3,6 %
8,9 %

Po številu prebivalcev izstopa Ljubljana (272220 prebivalcev) (stanje na 1. 1. 2011). Nekatera
naselja z večjim številom prebivalcev so še Postojna (9183 prebivalcev), Logatec (8942
prebivalcev), Vrhnika (8413 prebivalcev), Cerknica (3928 prebivalcev), Brezovica pri
Ljubljani (2862 prebivalcev) (Naselja, 2014).
Slika 57: Število prebivalcev po naseljih v porečju Ljubljanice.

Od omenjenih občin v Ljubljansko urbano regijo spadajo naslednje občine: Borovnica,
Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Grosuplje, Horjul, Ig, Ljubljana, Logatec, Log Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vrhnika. V Ljubljani je osredotočen velik del
prebivalstva celotne regije. Med večjimi naselji so nastali pasovi zgostitve prebivalstva ob
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glavnih prometnicah, na primer proti Vrhniki, Medvodam, Grosuplju. Zanjo je značilen
splošen trend razseljevanja prebivalstva in urbanizacija širšega obmestnega prostora. Delovna
mesta ostajajo prostorsko bolj osredotočena na oţjem urbanem območju Ljubljane, kar
povzroča zelo intenzivne dnevne migracije in z njimi povezane prometne tokove. Z izjemo
Ljubljane je v vseh občinah število delovnih mest precej niţje od števila aktivnega
prebivalstva. Poleg delovnih migracij so v regiji prisotne tudi močne dnevne migracije zaradi
šolanja ter oskrbe in storitev. Vplivno območje Ljubljane glede zaposlitve, šolanja, oskrbe in
storitev presega obseg Ljubljanske urbane regije. Med večja zaposlitvena središča v
Ljubljanski urbani regiji spadata tudi na primer Vrhnika in Logatec (Rebernik, 2008, str. 97–
99).
Slika 58: Gostota prebivalstva po naseljih v porečju Ljubljanice.

3.8. Dejanska raba tal
Vse človekove dejavnosti imajo večji ali manjši vpliv na vodo. Velik vpliv na vodni krog ima
spreminjanje pokrovnosti tal. S krčenjem gozda in pozidavo se izhlapevanje zmanjšuje, vodni
odtok pa povečuje (Frantar, Nadbath, Ulaga, 2008, str. 26). Povečanje urbanih površin za 1 %
poveča odtok za 2 %–4 % (Jones, 1997; cv: Frantar, Nadbath, Ulaga, 2008, str. 26).
Rastlinstvo zadrţuje padavine, črpa vodo iz prsti in vodonosnikov. Vodo nato tudi vrača nazaj
v ozračje s transpiracijo (Frantar, Nadbath, Ulaga, 2008, str. 24). Rastline prestrezajo
padavine (Brilly, Šraj, 2005, str. 121–126). Vegetacijska odeja deluje kot protierozijski ukrep,
saj ščiti pred površinsko erozijo, s koreninskim sistemom pa pred plazenjem (Brilly, Mikoš,
Šraj, 1999, str. 88). Gozd pomembno vpliva na vodne razmere (Šraj, Lah, Brilly, 2008, str.
407). Nekateri vplivi gozda z vidika poplav so:
 Gozd naj bi v splošnem ugodno vplival na vodni reţim, predvsem zaradi zadrţevanja
velikih količin vode in s tem zmanjševanja maksimalnih pretokov oziroma poplav ter
zmanjševanja erozije ... (Šraj, 2004, str. 57).
 Drevje in prizemna rast blaţita udarce deţnih kapljic ob tla, preprečujeta nastajanje
močnejših vodnih tokov in njihovo zlivanje po strmini. Prst v gozdu je rahla,
prepletena s koreninskim sistemom, zaradi česar imajo izredno sposobnost
zadrţevanja odtoka vode (Kos, 1992, str. 104).
 Pomen gozda z vidika hudourniške erozije je ta, da gozd ne samo zadrţuje, vpija vodo
ter ovira njeno odtekanje, temveč predvsem preprečuje, da bi nastajale večje količine
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nevezanega erozijskega drobirja, ki bi ga vode lahko odnašale v hudournike.
Ravnovesje med varovalno močjo gozda in porušitvenimi silami je praviloma zelo
»krhko«. Vtis zelenja lahko tudi vara (Analiza posledic neurij novembra 2000 ...,
2001, str. 81).
Na urbaniziranih območjih tlakovane in utrjene površine ne vpijajo vode, voda z njih hitro
odteka (Vrhovec, 2002, str. 46). »Pomemben, vendar izrazito lokalen vpliv urbaniziranih
površin se kaţe v povečanem odtoku padavinskih vod s pozidanih in utrjenih zemljišč.« (Kos,
1992, str. 103). Intenzivna gospodarska raba prostora spreminja vodni reţim, tako da
povečuje maksimalne pretoke in ogroţenost poplavnih območij (Grigg, 1976; cv: Brilly,
Mikoš, Šraj, 1999, str. 90) (slika 59).
Slika 59: Vpliv urbanizacije na odtok in na poplavna območja.

Vira: Brilly, Mikoš, Šraj, 1999, str. 90; Brilly, Šraj, 2005, str. 159.
Problematično je poseganje v poplavna območja (retenzijske površine) in v vodotoke.
Različni posegi, kot so gradnja stavb, gradnja prometnic, (neprimerna) gradnja mostov,
zasipavanje z različnim materialom, odlaganje različnega materiala … lahko občutno vplivajo
na razmere ob poplavah, saj se tako na primer odvzema prostor poplavnim vodam, odloţeni
material ob strugi hudournika lahko hudournik odnese s seboj, pride lahko do zajezitve, ki ji v
primeru preboja ovire sledi večji poplavni val, različne oblike zajezitev lahko ovirajo oziroma
preprečijo odtekanje poplavnih voda …25 Različni posegi lahko povečajo nevarnost na
25

Nekateri primeri: Ceste na Ljubljanskem barju delujejo kot visokovodni nasipi (Globevnik, Vidmar, 2010, str.
27). Po mnenju Ministrstva za okolje in prostor zahodna in juţna obvoznica (Tavčar, 2008, str. 9) oziroma po
mnenju K. Natka avtocesta (Kastelic, 2007, str. 11) pomenijo oviro odtoku poplavnih voda Gradaščice oziroma
Malega grabna na Ljubljansko barje. Fazarinc (2010, str. 33) navaja, da se voda, ki se izlije iz struge Malega
grabna, zaradi morfoloških značilnosti in posledic urbanizacije ter predvsem izgradnje prometnic ne more več
vrniti nazaj v strugo. Globevnikova in Vidmar (2010, str. 29) opozarjata, da bi nadaljnje mnoţične pozidave in
nasutja na Ljubljanskem barju predstavljala zelo velika tveganja za povečanje ogroţenosti prebivalcev

74

območjih – posegi imajo lahko lokalen vpliv ali pa vplivajo na poplavne razmere na širšem
območju.
Tako v porečju Ljubljanice kot v njegovih delih oziroma porečjih niţje ravni (ki so posebej
obravnavani) prevladuje gozd. Deleţi so različno veliki, vendar v vseh primerih gozd
zavzema več kot 50 % površine. Gozdu sledijo trajni travniki, z izjemo porečja Borovniščice,
v primeru katerega gozdu sledijo barjanski travniki (Dejanska raba kmetijskih in gozdnih
zemljišč (stanje 25. 1. 2010), 2010) (slika 60, slika 61). V porečju Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki je z gozdom poraščeno predvsem višje obrobje Ljubljanskega barja
oziroma hribovja (Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč (stanje 25. 1. 2010), 2010)
(slika 62), od koder pritekajo površinski pritoki Ljubljanice (hudourniki).
Slika 60: Dejanska raba tal v porečju Ljubljanice.

Ljubljanskega barja in Ljubljane. Vzrok za poplave Malega grabna na območju Ljubljane je tudi zaradi poselitve
postopno zmanjševanje poplavnih površin (Anzeljc, 2005, str. 26). V primeru poplave septembra 2010 je
poplava v Ljubljani napredovala tudi preko kanalizacijskega sistema (Fazarinc, 2010, str. 31).
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Slika 61: Odstotki vrst dejanske rabe tal v porečju Ljubljanice in v nekaterih njegovih delih oziroma v porečjih niţje ravni.

Vir podatkov: Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč (stanje 25. 1. 2010), 2010.
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Slika 62: Gozd ter pozidana in sorodna zemljišča v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri
Vrhniki.

Po podatkih baze CLC (Corine Land Cover) za leto 2006, ki razlikuje med listnatimi,
iglastimi, mešanimi ter grmičastimi gozdovi, v porečju Ljubljanice ter njegovih delih oziroma
porečjih niţje ravni (ki so posebej obravnavani) največji deleţ površine zavzemajo mešani
gozdovi. Po deleţu površine iglasti gozd sledi mešanemu gozdu v: porečju Ljubljanice,
porečju Ljubljanice do Špice, kraškem porečju Ljubljanice, porečju Borovniščice in porečju
Iške. Po deleţu površine mešanemu gozdu sledi listnati gozd v: porečju Ljubljanice od
kraških izvirov pri Vrhniki, porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do Špice,
porečju Iţice (Iščice), porečju Gradaščice, porečju Dobrunjščice in porečju Besnice (Podatki o
pokrovnosti ..., 2006; Corine ..., 2006) (slika 63).
Slika 63: Odstotki gozdnih površin v porečju Ljubljanice in v njegovih delih oziroma v
porečjih niţje ravni (podatki baze CLC – Corine Land Cover).

Vira podatkov: Podatki o pokrovnosti ..., 2006; Corine ..., 2006.
Na tem mestu je potrebno tudi omeniti, da so zaradi ţleda v obdobju med 30 1. 2014 in
10. 2. 2014 gozdovi v porečju Ljubljanice, predvsem v kraškem porečju Ljubljanice in
porečju Gradaščice, precej poškodovani (Pregledna karta največje poškodovanosti ..., 2014).26
V porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki vrsta dejanske rabe tal pozidano in
sorodno zemljišče zavzema okoli 11 % površine in to predvsem zaradi Ljubljane. V porečju
26

Opozorilo Agencije RS za okolje, 7. 2. 2014: »Splošna poplavna ogroţenost se je zaradi velike količine
podrtih dreves ob ţledolomu v območjih vodotokov močno povečala. Odtočne razmere bodo spremenjene do
popolne sanacije, ki lahko traja tudi več let ...«; »... bodo v prihodnjih dneh ob padavinah in taljenju ter
povečanih pretokih rek in manjših potokov moţne teţave zaradi nabiranja in zastajanja plavja. Plavje se lahko
nabira zlasti ob mostnih opornikih, ob zoţitvah rečne struge in drugih objektih v vodotoku. Pri tem lahko pride
do razlivanja vode tudi na območjih, kjer to ni običajno.« (Moţna ogroţenost rek zaradi plavja, 2014).
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Ljubljanice (porečje v Sloveniji) in drugih delih porečja oziroma porečjih niţje ravni (ki so
posebej obravnavani) so deleţi za kar nekaj odstotkov manjši (Dejanska raba kmetijskih in
gozdnih zemljišč (stanje 25. 1. 2010), 2010) (slika 61, preglednica 26).
Preglednica 26: Odstotek pozidanih in sorodnih zemljišč ter število stavb na km2 v porečju
Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki ter v nekaterih njegovih delih oziroma porečjih
niţje ravni.
Pozidano in
Površina
Število
sorodno zemljišče
2
(km )
stavb/km2
– šifra: 3000 (%)
Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri
782,4
11,3
122,2
Vrhniki
Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri
622,9
6,5
72,4
Vrhniki do Špice
Porečje Borovniščice
50,4
4,0
48,3
Porečje Iške
86,1
1,7
20,0
Porečje Iţice (Iščice)
100,8
6,7
70,3
Porečje Gradaščice
158,8
5,5
70,7
Porečje Dobrunjščice
32,8
4,6
54,9
Porečje Besnice
23,5
4,1
46,0
Opomba: Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu
prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za
njegovo substanco (71. člen) (Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), 2006, str. 5041).

Vira podatkov: Podatki katastra stavb, 2008; Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč
(stanje 25. 1. 2010), 2010.
3.8.1. Analiza dejanske rabe tal na poplavnih območjih po Opozorilni karti poplav
Podani so podatki o dejanski rabi tal ter stavbah in delih stavb27 na poplavnih območjih v
porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki po Opozorilni karti poplav.
Prevladujejo travniki – barjanski travniki ali trajni travniki (slika 64, preglednica 27).
Barjanski travniki so značilni predvsem za Ljubljansko barje. Travnikom po deleţu površine
v večini primerov sledijo njive (Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč (stanje
25. 1. 2010), 2010).

27

Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu
prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za
njegovo substanco. Posamezni del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno
pravno ureja. Kot deli stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi njeni skupni deli, če so določeni. Stavba ima en
del ali več delov (71. člen) (Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), 2006, str. 5041).
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Slika 64: Dejanska raba tal na poplavnih območjih v porečju Ljubljanice od kraških izvirov
pri Vrhniki po Opozorilni karti poplav.

Pozidanih in sorodnih zemljišč na poplavnih območjih v porečju Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki je okoli 861 ha, kar predstavlja 7,8 % površine poplavnih območij.
Pribliţno polovica teh je na poplavnih območjih ob Gradaščici, Malem grabnu, Mestni
Gradaščici (Gradaščici), okoli 37 % pa jih je na poplavnih območjih ob Ljubljanici na
Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi območji ob njenih pritokih (Dejanska raba
kmetijskih in gozdnih zemljišč (stanje 25. 1. 2010), 2010).
Preglednica 27: Odstotki vrst dejanske raba tal na poplavnih območjih v porečju Ljubljanice
od kraških izvirov pri Vrhniki po Opozorilni karti poplav.
1 Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki
Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do sotočja
2
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa
Poplavna območja ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi
3
območji ob njenih pritokih
4 Poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici)
5 Poplavna območja ob Glinščici
6 Poplavna območja ob Ljubljanici in njenih pritokih od sotočja Ljubljanice in
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7
8
Šifra
1321
1100
1300
3000
2000
1500
1410
1600
7000
4220
1222
4100
1420
1221
1180
1800
1190
1240
4210
SKUPAJ
Površina
Šifra
1300
1100
3000
1500
2000
1410
1600
1221
1222
1190
7000
1180
1240
1321
1420
1800
4100
4210

Gruberjevega prekopa do vtoka Ljubljanice v Savo
Poplavna območja ob Ljubljanici od sotočja z Gruberjevim prekopom do vtoka v
Savo
Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice od sotočja Ljubljanice in Gruberjevega
prekopa do vtoka Ljubljanice v Savo
1
2
3
4
% Šifra
% Šifra
% Šifra
%
38,2 1321
40,3 1321
47,3 1300
33,0
27,3 1100
27,8 1100
30,4 3000
26,3
12,3 1300
9,8 1300
4,7 1100
14,8
7,8 3000
7,5 2000
4,5 2000
10,0
5,2 2000
5,3 1500
4,4 1321
7,6
4,4 1500
4,3 3000
3,7 1500
4,0
2,5 1410
2,5 1410
2,6 1410
2,2
0,9 1600
0,9 1600
1,1 7000
1,7
0,7 7000
0,7 7000
0,6 1222
0,2
0,2 4220
0,2 4220
0,2 1180
0,2
0,2 4100
0,1 4100
0,2 1420
0,1
0,1 1420
0,1 1420
0,2 1190
0,0
0,1 1222
0,1 1221
0,1 1600
0,0
0,1 1221
0,1 1222
0,1 1240
0,0
0,0 1180
0,0 1800
0,0 1221
/
0,0 1800
0,0 1240
0,0 1800
/
0,0 1190
0,0 1180
0,0 4100
/
0,0 1240
0,0 1190
0,0 4210
/
0,0 4210
0,0 4210
0,0 4220
/
100,0 SKUPAJ
100,0 SKUPAJ
100,0 SKUPAJ
100,0
11032 ha Površina 10456 ha Površina
8638 ha Površina
1636 ha
5
6
7
8
% Šifra
% Šifra
% Šifra
%
43,2 1300
57,2 1300
53,1 1300
64,2
24,0 1100
17,5 1100
21,8 3000
14,4
21,5 3000
12,5 3000
11,4 1100
10,4
3,9 1500
5,5 1500
6,7 2000
4,9
3,7 2000
3,2 1410
3,0 1500
3,6
1,7 1410
2,2 2000
2,1 1222
1,1
0,9 1222
0,7 7000
0,8 1410
0,9
0,8 7000
0,6 1222
0,5 7000
0,4
0,2 1180
0,2 1180
0,4 1600
0,1
0,1 1221
0,1 1221
0,2 1190
0,0
0,1 4220
0,0 4220
0,1 1180
/
/ 1190
0,0 1190
0,0 1221
/
/ 1600
0,0 1240
/ 1240
/
/ 1240
/ 1321
/ 1321
/
/ 1321
/ 1420
/ 1420
/
/ 1420
/ 1600
/ 1800
/
/ 1800
/ 1800
/ 4100
/
/ 4100
/ 4100
/ 4210
/
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4220
/ 4210
/ 4210
/ 4220
/
SKUPAJ
100,0 SKUPAJ
100,0 SKUPAJ
100,0 SKUPAJ
100,0
Površina
182 ha Površina
576 ha Površina
361 ha Površina
216 ha
Vrste dejanske rabe tal na poplavnih območjih: 1100 – njiva, 1180 – trajne rastline na
njivskih površinah, 1190 – rastlinjak, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 – ekstenzivni
oziroma travniški sadovnjak, 1240 – ostali trajni nasadi, 1300 – trajni travnik, 1321 –
barjanski travnik, 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, 1410 – kmetijsko
zemljišče v zaraščanju, 1420 – plantaţa gozdnega drevja, 1500 – drevesa in grmičevje, 1600
– neobdelano kmetijsko zemljišče, 2000 – gozd, 3000 – pozidano in sorodno zemljišče,
4100 – barje, 4210 – trstičje, 4220 – ostalo zamočvirjeno zemljišče, 7000 – voda, / – ni vrste
dejanske rabe tal.
Vir podatkov: Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč (stanje 25. 1. 2010), 2010.
Na poplavnih območjih ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi območji ob
njenih pritokih je pozidanih in sorodnih zemljišč okoli 320 ha oziroma 3,7 % površine
poplavnih območij, medtem ko jih je na poplavnih območjih ob Gradaščici, Malem grabnu,
Mestni Gradaščici (Gradaščici) okoli 430 ha oziroma 26,3 % površine poplavnih območij
(Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč (stanje 25. 1. 2010), 2010) (preglednica 27).
Preglednica 28: Odstotek pozidanega in sorodnega zemljišča ter število stavb (ki so v celoti
ali delno na poplavnem območju) na km2 na poplavnih območjih po Opozorilni karti poplav.
Pozidano in
Površina
Število
sorodno zemljišče
(km2)
stavb/km2
– šifra: 3000 (%)
Poplavna območja v porečju Ljubljanice od
110,3
7,8
96,3
kraških izvirov pri Vrhniki
Poplavna območja v porečju Ljubljanice od
kraških izvirov pri Vrhniki do sotočja
104,6
7,5
94,6
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa
Poplavna območja ob Ljubljanici na
Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi
86,4
3,7
31,6
območji ob njenih pritokih
Poplavna območja ob Gradaščici, Malem
16,4
26,3
386,2
grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici)
Poplavna območja ob Glinščici
1,8
21,5
468,6
Poplavna območja ob Ljubljanici in njenih
pritokih od sotočja Ljubljanice in
5,8
12,5
125,8
Gruberjevega prekopa do vtoka Ljubljanice v
Savo
Poplavna območja ob Ljubljanici od sotočja z
3,6
11,4
68,5
Gruberjevim prekopom do vtoka v Savo
Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice od
sotočja Ljubljanice in Gruberjevega prekopa
2,2
14,4
221,8
do vtoka Ljubljanice v Savo
Vira podatkov: Podatki katastra stavb, 2008; Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč
(stanje 25. 1. 2010), 2010.
Izstopajo poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici) v
občini Ljubljana oziroma v Ljubljani, saj je tam pozidanih in sorodnih zemljišč okoli 390 ha,
kar pomeni 51,0 % od okoli 766 ha omenjenih poplavnih območij v občini. Pozidanih in
sorodnih zemljišč na poplavnih območjih v porečju Gradaščice do občine Ljubljana je okoli
40 ha, kar pomeni 4,6 % od okoli 870 ha omenjenih poplavnih območij v občinah Dobrova 81

Polhov Gradec in Horjul. V občini Ljubljana oziroma v Ljubljani je tako kar 90,7 % vseh
pozidanih in sorodnih zemljišč, ki so na poplavnih območjih ob Gradaščici, Malem grabnu,
Mestni Gradaščici (Gradaščici) (Občine, 2007; Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč
(stanje 25. 1. 2010), 2010). Kar 59,5 % vseh stavb, ki so na poplavnih območjih v porečju
Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki, je na poplavnih območjih ob Gradaščici, Malem
grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici). Na omenjenih poplavnih območjih je
386,2 stavb/km2 – na poplavnih območjih v občini Ljubljana oziroma v Ljubljani je kar
780,5 stavb/km2 in na poplavnih območjih do občine Ljubljana 39,4 stavb/km2 (Občine, 2007;
Podatki katastra stavb, 2008). Kot poplavno ogroţeni naselji je poleg Ljubljane potrebno
omeniti tudi Črno vas in Lipe na Ljubljanskem barju. Na poplavna območja ob Ljubljanici na
Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi območji ob njenih pritokih segajo tudi nekatera
druga naselja (Podatki katastra stavb, 2008) (priloga 2).
Ljubljansko barje je bilo v preteklosti, pred osušitvijo, zanimivo le za lov in ribolov. Prisotno
je bilo obdelovanje le nekoliko dvignjenih zemljišč na osamelcih in obrobnih zemljišč, ki niso
bila poplavljena (Kokol, 1982, str. 8). Po navedbah Melika (1959, str. 186–187) so kosili na
bolj sušnih območjih predvsem ob Ljubljanici in določenih drugih plovnih vodotokih. Tudi
pasli so, »vsaj na bolj suhih področjih in v najbolj suhi letni dobi« (Melik, 1959, str. 186). Po
Ljubljanici in nekaterih drugih vodotokih je potekala plovba28 (Oroţen Adamič, 1985, str.
114–116). Skozi čas je Ljubljansko barje postalo območje različnih interesov. V prvi vrsti so
mu pripisovali kmetijski pomen, vse bolj pa sta se uveljavljala tudi poselitev (na določenih
območjih) in ohranjanje narave, ki se je ne nazadnje udejanjilo z vzpostavitvijo Krajinskega
parka Ljubljansko barje. Poleg omenjenega velja za Ljubljansko barje izpostaviti njegovo
pomembno prometno vlogo širšega pomena, saj po njem med drugim poteka del slovenskega
avtocestnega sistema in ţelezniškega omreţja. Z vidika prometa je bilo pomembno tudi v
preteklosti, in sicer z ţe omenjeno plovbo, nato pa so zgradili še pomembne ceste in ţeleznice
(Oroţen Adamič, 1985, str. 114–118).
Pred osuševalnimi deli so bile vasi na obrobju Ljubljanskega barja in na nekaterih osamelcih
(Melik, 1959, str. 180–181). Z osuševanjem je prišla kolonizacija, vendar skromnega obsega.
Izvedli so jo skoraj samo v vzhodnem delu Ljubljanskega barja, delu, ki je pripadalo
ljubljanski mestni občini. Na omenjenem območju so po letu 1830 naselili koloniste med
Ljubljanico in Iščico, na ozemlju, imenovanem Volar, za katerega glavni del na desni strani
Ljubljanice se je uveljavilo ime Črna vas. Poleg tega so ustanovili še Ilovico, Hauptmance in
Iţansko cesto ter Lipe, kot edino novo naselje, ki je nastalo izven območja mestne občine.
Kasneje je v omenjena naselja priseljence privedel zasluţek od rezanja, sušenja in odvaţanja
šote. Ko pa so bile zaloge šote izčrpane, so se novi naseljenci začeli odseljevati (Melik, 1959,
str. 187–188). Melik (1959, str. 188) je tudi zapisal: »Šele urbanizacija nove dobe je uvedla
novo napredovanje naselbinam bliţe mestu.«
Lah (2002, str. 15) navaja, da so se močnejši pritiski na Ljubljansko barje pričeli v drugi
polovici 20. stoletja. Ne glede na poplavnost se je Ljubljana začela širiti v barjanski prostor.
Večala so se tudi druga naselja na obrobju in osamelcih ali ob njih. Omenjeno je pospešila še
gradnja sodobnih prometnic. »Ob tem pa so bolj in bolj silili na Barje različni dejavniki in
urejevalci – industrija, javna skladišča, veletrgovina, zasebni graditelji itd.« (Lah, 2002, str.
15). »Z razvojem se je Ljubljana postopoma širila na območja občasnih poplav Save,
Ljubljanice in pritokov.« (Pregled ukrepov ..., 2011, str. 1).
Širitev Ljubljane na Ljubljansko barje, ki je opisana v nadaljevanju, je preučeval Gašperič
(2004). V preučitev je zajel območje: na zahodu do Trţaške ceste z vzporedno ţeleznico, na
vzhodu do Dolenjske ceste z ţeleznico in na jugu do juţne ljubljanske obvoznice (Gašperič,
2004, str. 26).
28

Promet je po Ljubljanici začel upadati zaradi izgradenj nekaterih glavnih cest, promet po vodah Ljubljanskega
barja pa je dokončno propadel sredi 19. stoletja z izgradnjo ţeleznic (Oroţen Adamič, 1985, str. 116).
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Območje je bilo v 50. in deloma še v 60. letih 20. stoletja, z izjemo najbolj severnih delov in
posameznih obcestnih predelov (ob Trţaški in Dolenjski cesti), še zelo redko poseljeno
(Gašperič, 2004, str. 29). Postopna širitev mesta, ki se začne v 60. letih 20. stoletja, je
posledica (Gašperič, 2004, str. 29):
 Z načrtovano urbanizacijo se postavi smernice za nadaljnjo poselitveno smer in širitev
(eden prvih in najobseţnejših posegov so Murgle, ki od srede 60. let 20. stoletja
bistveno spremenijo podobo juţno od Ceste v Mestni Log).
 S stihijsko ali tako imenovano črno gradnjo se začne nenadzorovana razpršena
urbanizacija, ki postopno dobiva vse večji obseg (na primer Rakova Jelša,
najznačilnejša in kasneje tudi najgostejša »črnograditeljska četrt«). Postopna
legalizacija omenjenih objektov v 90. letih 20. stoletja legalizira te nenačrtovane
poselitvene smeri in jih vključi v nadaljnji razvoj širšega mesta.
Zaradi bliţine središča mesta je obravnavano območje pridobivalo na pomenu. Močno se je
povečalo število dejavnosti, razvila so se trgovska središča, infrastrukturno omreţje …
(Gašperič, 2004). Gašperič (2004, str. 33) tudi navaja, da se je samo v nekaj desetletjih
prostor spremenil v povsem pozidano mestno območje.
Na podlagi podatkov o stavbah iz katastra stavb (Podatki katastra stavb, 2008) in podatkov o
letu izgradnje stavbe iz registra nepremičnin (Register nepremičnin, 2008) se je gradnja stavb
širila tudi preko juţne ljubljanske obvoznice, ob Iţanski cesti …, širila so se tudi ostala
naselja na Ljubljanskem barju oziroma njegovem obrobju (priloga 2).
Širjenje poselitve je hkrati pomenilo tudi njeno širjenje na poplavna območja. V nadaljevanju
je podana gradnja stavb skozi čas na poplavnih območjih v porečju Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki po Opozorilni karti poplav. Po podatkih iz leta 2008 je na vseh poplavnih
območjih bilo skupno 10621 stavb, na poplavnih območjih ob Ljubljanici na Ljubljanskem
barju skupaj s poplavnimi območji ob njenih pritokih 2727, na poplavnih območjih ob
Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici) pa kar 6318 stavb. Na omenjenih
poplavnih območjih je bilo največ stavb zgrajenih v 80. letih 20. stoletja (Podatki katastra
stavb, 2008; Register nepremičnin, 2008) (preglednica 29, slika 65).
Preglednica 29: Število stavb, ki so v celoti ali delno na poplavnih območjih po Opozorilni
karti poplav.
Število stavb
1 Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki
10621
Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki
2
9896
do sotočja Ljubljanice in Gruberjevega prekopa
Poplavna območja ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju skupaj s
3
2727
poplavnimi območji ob njenih pritokih
Poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu in Mestni Gradaščici
4
6318
(Gradaščici)
5 Poplavna območja ob Glinščici
851
Poplavna območja ob Ljubljanici in njenih pritokih od sotočja
6
725
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa do vtoka Ljubljanice v Savo
Poplavna območja ob Ljubljanici od sotočja z Gruberjevim prekopom do
7
247
vtoka v Savo
Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice od sotočja Ljubljanice in
8
478
Gruberjevega prekopa do vtoka Ljubljanice v Savo
Vira podatkov: Podatki katastra stavb, 2008; Register nepremičnin, 2008.
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Slika 65: Gradnja stavb na poplavnih območjih po Opozorilni karti poplav.

Legenda:
1 Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki
Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do sotočja Ljubljanice in Gruberjevega
2
prekopa
3 Poplavna območja ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi območji ob njenih pritokih
4 Poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu in Mestni Gradaščici (Gradaščici)
5 Poplavna območja ob Glinščici
Poplavna območja ob Ljubljanici in njenih pritokih od sotočja Ljubljanice in Gruberjevega prekopa do vtoka
6
Ljubljanice v Savo
7 Poplavna območja ob Ljubljanici od sotočja z Gruberjevim prekopom do vtoka v Savo
8 Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice od sotočja Ljubljanice in Gruberjevega prekopa do vtoka Ljubljanice v Savo

Vira podatkov: Podatki katastra stavb, 2008; Register nepremičnin, 2008.
Dejanska raba delov stavb29 kaţe na raznovrstne rabe in s tem na dejavnosti na poplavnih
območjih. Dejanska raba pribliţno 49 % delov stavb je stanovanjska. Z vidika neposrednega
vpliva poplav je pomembna tudi lega le-teh. Deli stavb, katerih dejanska raba je stanovanjska,
so v 4557 primerih, kar je pribliţno 52 % od vseh delov stavb stanovanjske rabe, ki so na
poplavnih območjih, na nivoju kleti ali pritličja (preglednica 30). Prisotne so tudi številne
29

Dejanska raba dela stavbe je prilagojena CC-SI klasifikacija objektov, določena z Uredbo o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov drţavnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003)
(Razvrstitev ..., 2007).
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nestanovanjske rabe, in sicer gostinska raba, upravna in pisarniška raba, trgovska dejavnost in
druge storitvene dejavnosti, raba za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, industrijska
raba in skladišča, raba splošnega druţbenega pomena, kmetijska raba, raba za verske obrede
in pokopališke stavbe, kulturni spomeniki ter še nekatere druge nestanovanjske rabe
(Razvrstitev ..., 2007; Podatki katastra stavb, 2008; Register nepremičnin, 2008).
Preglednica 30: Stanovanjska raba delov stavb na poplavnih območjih po Opozorilni karti
poplav.
Odstotek –
glede na vse
dele stavb na
Število delov
posameznih
Površina
stavb –
poplavnih
(km2)
stanovanjska
območjih;
raba
odstotek – opis
lege: klet in
pritličje skupaj
Poplavna območja v porečju Ljubljanice
110,3
8799
48,5; 51,8
od kraških izvirov pri Vrhniki
Poplavna območja v porečju Ljubljanice
od kraških izvirov pri Vrhniki do sotočja
104,6
8388
48,8; 51,0
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa
Poplavna območja ob Ljubljanici na
Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi
86,4
1454
43,6; 60,5
območji ob njenih pritokih
Poplavna območja ob Gradaščici, Malem
16,4
6333
52,2; 46,8
grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici)
Poplavna območja ob Glinščici
1,8
601
34,6; 71,9
Poplavna območja ob Ljubljanici in njenih
pritokih od sotočja Ljubljanice in
5,8
411
43,6; 67,9
Gruberjevega prekopa do vtoka
Ljubljanice v Savo
Poplavna območja ob Ljubljanici od
sotočja z Gruberjevim prekopom do vtoka
3,6
155
40,4; 54,2
v Savo
Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice
od sotočja Ljubljanice in Gruberjevega
2,2
256
45,8; 76,2
prekopa do vtoka Ljubljanice v Savo
Viri podatkov: Razvrstitev ..., 2007; Podatki katastra stavb, 2008; Register nepremičnin,
2008.
Na podlagi primerjave dejanske rabe delov stavb na izbranih poplavnih območjih izstopajo
poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici), predvsem v
občini Ljubljana oziroma Ljubljani (Razvrstitev ..., 2007; Podatki katastra stavb, 2008;
Register nepremičnin, 2008) (slika 66, slika 67).
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Slika 66: Primerjava dejanske rabe delov stavb na izbranih poplavnih območjih po Opozorilni
karti poplav.

Opomba: Odstotki so izračunani glede na skupno število delov stavb posamezne dejanske rabe na vseh
poplavnih območjih v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki:
Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki
Dejanska raba delov stavb:
Število delov stavb:
Stanovanjska raba
8799
Gostinska raba
72
Upravna in pisarniška raba
644
Trgovska dejavnost in druge storitvene dejavnosti
390
Raba za promet in izvajanje elektronskih komunikacij
3205
Industrijska raba in skladišča
452
Raba splošnega druţbenega pomena
126
Kmetijska raba
2966
Raba za verske obrede in pokopališke stavbe
452
Kulturni spomeniki
1
Druga nestanovanjska raba, ki ni uvrščena drugje
281
Skupna raba
415
Ni podatka o dejanski rabi
336

Viri podatkov: Razvrstitev ..., 2007; Podatki katastra stavb, 2008; Register nepremičnin,
2008.
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Slika 67: Lega delov stavb določene dejanske rabe na izbranih poplavnih območjih po
Opozorilni karti poplav – opis lege: klet in pritličje skupaj.

Opombi: Odstotek je izračunan glede na število vseh delov stavb posamezne dejanske rabe na posameznem
obravnavanem poplavnem območju./Moţne kategorije lege delov stavb: klet, pritličje, nadstropje, mansarda,
drugo, ni podatka.

Viri podatkov: Razvrstitev ..., 2007; Podatki katastra stavb, 2008; Register nepremičnin,
2008.
Poselitev se je v številnih primerih širila na poplavna območja, vendar je izpostaviti potrebno
predvsem Ljubljano. Le-ta se je razširila na poplavno območje v severnih delih Ljubljanskega
barja in vzdolţ hudourniške Gradaščice (Natek, 2005, str. 13) ter še na nekatera druga
poplavna območja. K. Natek pravi, da se v juţnem delu Ljubljane dobro ve, da je to poplavno
območje (Kastelic, 2007, str. 10). Po mnenju Breznika (1982, str. 33) (posvet o Barju leta
1982): »V zadnjih 25 letih smo storili zelo malo za izboljšanje razmer na Barju. Glavni poseg
je bila gradnja naselij in industrije na znanih poplavnih površinah.« Da je Gradaščica s pritoki
hudournik in da med drugim lahko poplavi del Ljubljane, je tudi znano. Pirc in Starec (1988,
str. 17) sta leta 1988 zapisala: »Katastrofalne poplave v polhograjski dolini na juţnem predelu
Ljubljane leta 1926 so še vedno resen opomin, predvsem mestu Ljubljani, da bo vsako
nadaljnje odlašanje rešitve tega problema samo povečevalo verjetnost ponovne katastrofe.«30
Komac in Zorn (2011, str. 72) pa navajata, da rezultati anket kaţejo, da se prebivalci slabo
zavedajo poplavne ogroţenosti juţnega dela Ljubljane. Da gre za poplavno območje, se je
ponovno izkazalo ob poplavah septembra 2010.
V letu 2013 so bila določena območja pomembnega vpliva poplav, ki so po kriterijih iz
poplavne direktive – ogroţenost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja –
(po veliki verjetnosti) najbolj poplavno ogroţena v Republiki Sloveniji in za katera bo v
končni fazi izdelan podrobnejši načrt zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami (Poročilo o
30

Načrti povečanja poplavne varnosti juţnega dela Ljubljane so stari ţe več desetletij. Narejenih je bilo kar
nekaj študij (Tavčar, 2005, str. 6)./V letu 2013 je bil sprejet drţavni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne
varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uredba o drţavnem
prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti ..., 2013, str. 8320).
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določitvi območij pomembnega vpliva poplav ..., 2013) (priloga 3). Med 61 opredeljenimi
območji so v porečju Ljubljanice naslednja (na tem mestu so podani tudi vodotoki, ki imajo
nevarnostni potencial na območju oziroma potencialno ogroţajo območje) (Poročilo o
določitvi območij pomembnega vpliva poplav ..., 2013, str. 13–18) (slika 68, preglednica 31):
 Ljubljana – jug (vodotoki: Gradaščica, Horjulka, Mali graben, Glinščica, Curnovec,
Ljubljanica, Iščica, (Iška, Zidarjev graben, Farjevec, Bršnik, Prošca, Lahov graben,
Galjevec));
 Dobrova–Brezje pri Dobrovi (vodotoki: Horjulka, Grabnarjev graben, Bezenica,
Široki potok, Gradaščica);
 Vevče – papirnica (vodotok: Ljubljanica);
 Zalog–Podgrad–Videm (vodotoki: Sava, Ljubljanica, Kamniška Bistrica, Pšata,
Mlinščica, Šivnik, Besnica, Studenčica, (Gradolski potok)).
Slika 68: Območja pomembnega vpliva poplav v porečju Ljubljanice.

Legenda: Z rdečo barvo so označena območja pomembnega vpliva poplav, modri poligoni so območja
poplavljanja. Prikazane so tudi občinske meje.

Vir: Predhodna ocena poplavne ogroţenosti – Karta ..., 2013.
Na podlagi primerjave karakteristik za 61 območij pomembnega vpliva poplav je območje
»Ljubljana – jug« največje po površini (22 % površine vseh območij). Na prvem mestu je tudi
po številu stalnih in začasnih prebivalcev (25 % od vseh prebivalcev), po številu stavb s hišno
številko (26 % od vseh stavb), po številu poslovnih subjektov (26 % od vseh poslovnih
subjektov) in po ocenjenem številu zaposlenih (24 % od vseh zaposlenih). Po dolţini
pomembnejše linijske infrastrukture (17 %) in po številu pomembnih objektov druţbene
infrastrukture drţavnega pomena (11 %) je na drugem mestu. Na območju »Ljubljana – jug«
se nahaja še 73 enot kulturne dediščine in 12 kulturnih spomenikov drţavnega pomena
(pripadajoča deleţa: 5 % in 2 %) (Poročilo o določitvi območij pomembnega vpliva poplav ...,
2013, str. 13–15).
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Preglednica 31: Karakteristike območij pomembnega vpliva poplav v porečju Ljubljanice.
Dobrova–
Zalog–
Ljubljana
Vevče –
Brezje pri Podgrad–
– jug
papirnica
Dobrovi
Videm
Površina območja (km2)
10,42
1,18
1,10
0,01
Število stalnih in začasnih prebivalcev
32489
335
1461
0
Število stavb s hišno številko
5978
72
304
1
Število enot kulturne dediščine
73
9
17
0
Število kulturnih spomenikov
12
1
2
0
drţavnega pomena
Število poslovnih subjektov
4398
50
92
1
Ocenjeno število zaposlenih
20660
271
257
375
Površina potencialno ogroţenega
0,00
0,00
0,00
0,00
(onesnaţenje) zavarovanega območja
Število IPPC in SEVESO zavezancev
0
0
0
1
Dolţina pomembnejše linijske
109
29
15
0
infrastrukture (km)
Število pomembnih objektov
druţbene infrastrukture drţavnega
48
5
3
0
pomena
Vir: Poročilo o določitvi območij pomembnega vpliva poplav ..., 2013, str. 13–15.
Ljubljansko barje je v primerjavi s stanjem pred posegi za osušitev oziroma zmanjšanje
poplavnosti, ko je bilo ¾ leta stalno pod vodo (Kokol, 1982, str. 8; Globokar, 1997, str. 33),
precej drugačno od prvotnega barja in je postalo območje interesa različnih dejavnosti, vendar
je v primeru poplav še vedno pomembno obseţno naravno retenzijsko območje.
4. VKLJUČENOST PROBLEMATIKE POPLAV V PROSTORSKE AKTE
»Prostor se načrtuje s prostorskimi akti, ki so instrumenti prostorskega načrtovanja in
najpomembnejši instrumenti urejanja prostora nasploh.« (Kumer, 2011, str. 63).
Problematika poplav se v prostorske akte (lahko) vključuje na različne načine, predvsem pa:
 z neposredno opredelitvijo pomena oziroma vloge poplav oziroma poplavnih območij
v prostorskih predpisih, ki določajo prostorske akte oziroma njihovo pripravo ter
sprejem;
 z vključevanjem aktov s tega področja v postopke priprave in sprejema prostorskih
aktov;
 s prostorskimi akti višje ravni oziroma s prostorskimi akti, s katerimi je potrebna
skladnost oziroma katere je potrebno upoštevati.
S prostorskimi akti se načrtujejo tudi prostorske ureditve z namenom urejanja voda oziroma
varstva pred škodljivim delovanjem voda oziroma prostorske ureditve s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
4.1. Prostorski zakoni in prostorski akti
28. 4. 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št.
33/2007) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4602) (v nadaljevanju: ZPNačrt). Sledile so
številne spremembe in dopolnitve. Predpisi, ki posegajo oziroma vplivajo na ZPNačrt, so
(Analitični. Zakon o prostorskem ..., 2014) – stanje: 7. 3. 2014:
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B) (Uradni list
RS, št. 70/2008) – datum začetka veljavnosti: 26. 7. 2008 (Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B), 2008, str. 9588);
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A)
(Uradni list RS, št. 108/2009) (v nadaljevanju: ZPNačrt-A) – datum začetka
veljavnosti: 12. 1. 2010 (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
..., 2009, str. 14792);
 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev drţavnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
(Uradni list RS, št. 80/2010 (106/2010 popr.)) (v nadaljevanju: ZUPUDPP) – datum
začetka veljavnosti: 27. 10. 2010 (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12138);
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) (Uradni
list RS, št. 43/2011) – datum začetka veljavnosti: 18. 6. 2011 (Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C), 2011, str. 5690);
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B)
(Uradni list RS, št. 57/2012) (v nadaljevanju: ZPNačrt-B) – datum začetka veljavnosti:
28. 7. 2012 (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012, str.
5978);
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
drţavnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A) (Uradni list RS, št. 57/2012) (v
nadaljevanju: ZUPUDPP-A) – datum začetka veljavnosti: 28. 7. 2012 (Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012, str. 5982);
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C) (Uradni list RS, št. 109/2012) (v nadaljevanju:
ZPNačrt-C) – datum začetka veljavnosti: 1. 1. 2013 (Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah ..., 2012, str. 12138);
 Sklep o začasnem zadrţanju izvrševanja prvega, drugega in tretjega odstavka ter
drugega stavka četrtega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 35/2013) – datum objave:
26. 4. 2013 – datum začetka učinkovanja sklepa: 27. 4. 2013 (Sklep o začasnem
zadrţanju ..., 2013, str. 4186).
Od navedenih velja izpostaviti predvsem ZUPUDPP, saj le-ta posebej ureja določena
vprašanja prostorskega načrtovanja – ureja tudi vsebino in postopek priprave prostorskega
akta, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve drţavnega pomena, drţavnega prostorskega
načrta (1. člen, 3. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12126). Na tem mestu pa je
potrebno omeniti tudi, da so ţe začele potekati aktivnosti v zvezi s prenovo prostorske
zakonodaje (Koncept normativnih sprememb ..., 2013).
ZPNačrt ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste
prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo
in sprejem ... (1. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4585). S prostorskimi akti se (14.
člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4587):
 načrtujejo prostorske ureditve,
 določajo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste moţnih posegov v prostor ter
pogoji in merila za njihovo izvedbo.
Prostor

Poseg v
prostor
Prostorska
ureditev

Preplet fizičnih struktur na zemeljskem površju in pod njim, do koder seţejo
neposredni vplivi človekovih dejavnosti (2. člen) (Zakon o prostorskem ...,
2007, str. 4586).
Poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi
objektov in drug poseg v fizične strukture na zemeljskem površju ter pod njim
(2. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586).
Sklop usklajeno načrtovanih posegov v prostor, dejavnosti in omreţij s
pripadajočimi površinami na določenem območju (2. člen) (Zakon o
prostorskem ..., 2007, str. 4586).
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Prostorski akti po ZPNačrt so drţavni, občinski in medobčinski (14. člen) (Zakon o
prostorskem ..., 2007, str. 4587–4588) (preglednica 32):
 Drţavna prostorska akta sta drţavni strateški prostorski načrt in drţavni prostorski
načrt.
 Občinska prostorska akta sta občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski
načrt. Strateški del občinskega prostorskega načrta se lahko sprejme kot občinski
strateški prostorski načrt, ki je v tem primeru samostojen občinski prostorski akt.
 Medobčinski prostorski akt je regionalni prostorski načrt.
ZPNačrt-B določa tudi drţavni prostorski red (4. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem ..., 2012, str. 5974), ki pa nima pravne narave prostorskega akta,
temveč gre za zbirko pravil za urejanje prostora na vseh ravneh (Predlog ..., 2012)
(preglednica 32).
Preglednica 32: Prostorski akti in zbirka pravil za urejanje prostora, kot jih določajo ZPNačrt
in zakoni, ki ga spreminjajo in dopolnjujejo.
Drţavni strateški prostorski načrt:
Z namenom zagotoviti usklajen in učinkovit prostorski razvoj ob smotrni rabi
naravnih, prostorskih in drugih razvojnih potencialov se z drţavnim strateškim
prostorskim načrtom na podlagi razvojnih potreb drţave in ob upoštevanju javnih
koristi na področju varstva okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih
dobrin, varstva kulturne dediščine ter ohranjanja človekovega zdravja (tako
imenovane varstvene zahteve), določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja
drţave ter določijo usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev drţavnega in
lokalnega pomena. Na podlagi omenjenih ciljev, izhodišč in usmeritev se v
drţavnem strateškem prostorskem načrtu določi zasnovo prostorskih ureditev
drţavnega pomena tako, da se razvojne potrebe, ki izhajajo iz razvojnih
dokumentov drţave, uskladijo z omenjenimi varstvenimi zahtevami (22. člen)
(Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4588).
Drţavni prostorski načrt:
Po ZPNačrt: Z drţavnim prostorskim načrtom se načrtujejo prostorske ureditve
drţavnega pomena, kot so le-te določene (12. člen, 27. člen, 63. člen, 95. člen)
(Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4587, 4589, 4595, 4599, 4600). Z drţavnim
prostorskim načrtom se načrtujejo tudi prostorske ureditve, ki so skladno s
predpisi potrebne zaradi sanacije posledic naravnih ali drugih nesreč (27. člen)
(Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4589).
Po ZUPUDPP: Prostorski akt, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve
drţavnega pomena, kot so le-te določene (2. člen, 3. člen) (Zakon o umeščanju ...,
2010, str. 12126).
Opombi:
Po ZPNačrt: Po sprejemu drţavnega strateškega prostorskega načrta vlada z
uredbo določi časovni načrt njegovega izvajanja z drţavnimi prostorskimi načrti
po območjih, ki so praviloma območja razvojnih regij (26. člen) (Zakon o
prostorskem ..., 2007, str. 4589).
Po ZUPUDPP: Z dnem uveljavitve ZUPUDPP so podane določbe ZPNačrt, ki se
nanašajo na drţavni prostorski načrt oziroma prostorske ureditve drţavnega
pomena, prenehale veljati (68. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12138).
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Občinski prostorski načrt:
Prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz drţavnih prostorskih
aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter
določijo pogoji umeščanja objektov v prostor ali tako imenovani prostorski
izvedbeni pogoji (38. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4591).
Občinski podrobni prostorski načrt:
Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta določa tudi območja, za katera se
pripravi občinski podrobni prostorski načrt (39. člen) (Zakon o prostorskem ...,
2007, str. 4591), ki je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske
ureditve na omenjenih območjih, lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to
izkaţe potreba po tem, ko je bil sprejet občinski prostorski načrt (55. člen) (Zakon
o prostorskem ..., 2007, str. 4594) (14. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem ..., 2009, str. 14791). Izdela se ga tudi za prostorske
ureditve lokalnega pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, ki niso
določene v občinskem prostorskem načrtu (55. člen) (Zakon o prostorskem ...,
2007, str. 4594). ZPNačrt-B določa, da se dopusti sprememba podrobnejše
namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega načrta
pod pogoji oziroma na način, kot je le-to določeno z omenjenim zakonom (17.
člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012, str.
5976–5977).
Načrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena:
Po ZPNačrt: Z občinskim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim
prostorskim načrtom se lahko načrtuje tudi prostorsko ureditev, ki je skupnega
drţavnega in lokalnega pomena (37. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str.
4591).
Po ZUPUDPP/ZUPUDPP-A: Z občinskim prostorskim načrtom ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom se lahko načrtuje tudi prostorsko ureditev, ki je
skupnega drţavnega in lokalnega pomena (42. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010,
str. 12133) (23. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju
..., 2012, str. 5981).
Opomba:
Z dnem uveljavitve ZUPUDPP so omenjene določbe ZPNačrt prenehale veljati
(68. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12138).
Regionalni prostorski načrt:
Za izvedbo regionalnega razvojnega programa po predpisih o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, ki zahtevajo načrtovanje prostorskih ureditev
regionalnega pomena, udeleţene občine pripravijo regionalni prostorski načrt (62.
člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4595).
Načrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena:
Po ZPNačrt: Z regionalnim prostorskim načrtom se lahko načrtuje tudi prostorsko
ureditev, ki je skupnega drţavnega in regionalnega pomena (37. člen) (Zakon o
prostorskem ..., 2007, str. 4591).
Po ZUPUDPP/ZUPUDPP-A: Z regionalnim prostorskim načrtom se lahko
načrtuje tudi prostorsko ureditev, ki je skupnega drţavnega in regionalnega
pomena (42. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12133) (23. člen) (Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012, str. 5981).
Opomba:
Z dnem uveljavitve ZUPUDPP so omenjene določbe ZPNačrt prenehale veljati
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(68. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12138).
Drţavni prostorski red:
Drţava izdaja pravila, ki tvorijo drţavni prostorski red, za zagotavljanje
kakovostnih ţivljenjskih razmer v mestih in na podeţelju, ohranjanja
prepoznavnih značilnosti in vrednot prostora, zagotavljanja poenotenja pravil
prostorskega načrtovanja ter upoštevanja strokovnih dognanj na področju urejanja
prostora in prostorskega načrtovanja. Drţavni prostorski red določa pravila za
urejanje prostora na drţavni, regionalni in lokalni ravni, in sicer: splošna pravila
prostorskega načrtovanja, pravila za načrtovanje poselitve in pravila za
načrtovanje in graditev objektov. Za celotno območje drţave ali njena posamezna
območja lahko določa tudi podrobnejša pravila za urejanje prostora, s katerimi se
zagotavlja enotno izvajanje zakona ter oblikujejo zahteve v zvezi s prostorskim
načrtovanjem ter arhitekturnim in krajinskim projektiranjem glede na značilnosti
posameznih območij drţave (5. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem ..., 2012, str. 5974).

Obravnavani zakon prostorskih aktov formalno ne razvršča na strateške in izvedbene, vendar
jih je glede na njihovo vsebino mogoče tako razdeliti, pri čemer izvedbene predstavljajo tisti
prostorski akti, ki so podlaga za pripravo projektov in izdajanje gradbenih dovoljenj po
predpisih o graditvi objektov (Kumer, 2011, str. 83, 84). Prostorski akti, ki so podlaga za
pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, so:
 drţavni prostorski načrt (3. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12126)31;
 občinski prostorski načrt (39. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4591) oziroma
njegov izvedbeni del (4. člen) (Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega prostorskega načrta ..., 2007, str. 13398);
 občinski podrobni prostorski načrt (55. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str.
4594);
 regionalni prostorski načrt (62. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4595).
Sedanja prostorska zakonodaja se opredeljuje tudi do prostorskih aktov z zakonsko podlago v
predhodnih zakonih. Ob uveljavitvi ZPNačrt je bila podaljšana veljavnost vseh do takrat
veljavnih prostorskih aktov drţave in občin. Urejeno je tudi dokončanje ţe začetih postopkov
priprave posameznih prostorskih aktov (Izvajanje določb novega Zakona ..., 2007, str. 3).
Poleg omenjenega so bile podane določbe glede omogočanja in postopka sprememb in
dopolnitev večine obstoječih prostorskih aktov (Zakon o prostorskem ..., 2007).
Krovni prostorski akt – drţavni strateški prostorski načrt – po sedanji prostorski zakonodaji ni
uveljavljen, ravno tako ni vzpostavljena zbirka drţavnega prostorskega reda, zelo pa se je
zaradi različnih razlogov zavlekla tudi priprava oziroma sprejem temeljnih občinskih
prostorskih aktov – občinskega prostorskega načrta oziroma strategije prostorskega razvoja
občine (šteje se za občinski strateški prostorski načrt) in prostorskega reda občine (šteje se za
občinski prostorski načrt), slednja v primerih, ko se je nadaljevala priprava temeljnih
občinskih prostorskih aktov po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št.
110/2002 (8/2003 popr.); s spremembami).32 Do uveljavitve omenjenih prostorskih aktov
oziroma vzpostavitve zbirke drţavnega prostorskega reda veljajo:
 do uveljavitve drţavnega strateškega prostorskega načrta velja Odlok o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004) (92. člen) (Zakon o
31

Tako določeno tudi s 27. členom ZPNačrt (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4589), katerega določbe so z
uveljavitvijo ZUPUDPP prenehale veljati (68. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12138).
32
Do razveljavitve določb Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.); s
spremembami) o prostorskem načrtovanju ter drugih ureditev, ki jih je na novo uredil ZPNačrt, sprejet v letu
2007, ni prišlo do sprejema niti ene strategije prostorskega razvoja občine in niti enega prostorskega reda občine
(Kumer, 2011, str. 80).
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prostorskem ..., 2007, str. 4599) oziroma Strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki
jo je določil predhodni Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št.
110/2002 (8/2003 popr.)) (Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), 2002);
 kakor določa ZPNačrt-B, do vzpostavitve zbirke drţavnega prostorskega reda velja
Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004) (26. člen) (Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012, str. 5977) oziroma
Prostorski red Slovenije, ki ga je določil predhodni Zakon o urejanju prostora (ZUreP1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.)) (Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
2002);
 do uveljavitve občinskega prostorskega načrta veljajo prostorske sestavine občinskega
dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
občinskega srednjeročnega druţbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(96. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4600), ki jih je določil Zakon o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/1984) (Zakon o urejanju prostora, 1984) (v
nadaljevanju: prostorske sestavine planskih aktov občin).
Pomemben razlog za zelo počasno pripravo občinskih prostorskih načrtov so tudi določbe
ZPNačrt, da se prostorske sestavine planskih aktov občin lahko spreminjajo in dopolnjujejo v
času do izteka zakonsko določenega roka za sprejem občinskega prostorskega načrta (Kumer,
2011, str. 86). Zakonsko določen rok za sprejem občinskih prostorskih načrtov je potekel
14. 11. 2009 (Izvajanje določb Zakona o prostorskem načrtovanju ..., 2008, str. 1). Po
omenjenem datumu se postopki priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin niso
smeli več začenjati in niti zaključiti, nato pa je ZPNačrt-A določil datum 1. 1. 2011, do
katerega so se le-ti lahko še zaključili, ni pa omogočil, da bi se ti postopki tudi ponovno začeli
(Izvajanje določb Zakona o spremembah in dopolnitvah ..., 2010, str. 2). Kakor navaja
Kumerjeva (2011, str. 86), si je precej občin s spremembami in dopolnitvami zagotovilo
prostorske podlage za svoje aktualne razvojne interese, »zaradi česar zaenkrat nimajo posebne
potrebe po pripravi občinskega prostorskega načrta«.33
Od 26 občin, ki so v porečju Ljubljanice, ni nobena v predpisanem roku sprejela temeljnega
občinskega prostorskega akta.34 Po šestih letih od uveljavitve ZPNačrt je 12 občin imelo
sprejet temeljni prostorski akt nove generacije oziroma 14 po štirih letih od izteka
predpisanega roka za sprejem. Prva je občinski prostorski načrt sprejela Občina Gorenja vas Poljane – občinski svet ga je sprejel 1. 6. 2010 (Odlok o občinskem prostorskem načrtu,
2010, str. 7102). Sledila je Mestna občina Ljubljana, katere občinski svet je tako strateški del
kot izvedbeni del občinskega prostorskega načrta kot dva samostojna prostorska akta sprejel
5. 7. 2010 (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del,
2010, str. 11381; Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana –
izvedbeni del, 2010, str. 11441). Nekatere občine, med njimi tudi Mestna občina Ljubljana, so
33

V oceni stanja in razlogih za sprejem predloga ZPNačrt-B je navedeno, da se pri pripravi občinskih
prostorskih načrtov občine srečujejo s številnimi problemi, ki podaljšujejo čas priprave in sprejema občinskih
prostorskih načrtov, za kar je več razlogov na strani lokalnih skupnosti in njihovih pogodbenih izvajalcev ter na
strani drţavnih organov in drugih drţavnih institucij, ki sodelujejo pri postopkih priprave občinskih prostorskih
načrtov, in zaradi pomanjkljive oziroma v določenih delih neustrezne prostorske zakonodaje ter zakonodaje z
drugih področij, ki se posredno nanaša na prostor (Predlog ..., 2012). »... ZPNačrt za primer, če občina v
zakonsko določenem roku ne sprejme svojega OPN, ne predvideva nobenih pravnih sankcij« (Izvajanje določb
Zakona o prostorskem načrtovanju ..., 2008, str. 1). Občina pa ima do uveljavitve občinskega prostorskega
načrta, s tem ko se je podaljšala veljava določenih občinskih prostorskih aktov po prejšnjih prostorskih zakonih,
vso prostorsko pravno podlago (Izvajanje določb Zakona o prostorskem načrtovanju ..., 2008, str. 1). Do izteka
zakonsko določenega roka 14. 11. 2009 je občinski prostorski načrt sprejelo manj kot 3 % slovenskih občin
(Konečnik Kunst, 2011, str. 177). Po skoraj petih letih od uveljavitve ZPNačrt je občinski prostorski načrt
sprejelo manj kot 20 % slovenskih občin (Predlog ..., 2012).
34
Na spletni strani Občine Bloke ni informacij o stanju glede omenjenega./S pripravo strategije prostorskega
razvoja občine in prostorskega reda občine je nadaljevala le Občina Ig.
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nato tudi ţe spremenile in dopolnile nove občinske prostorske akte. Nekatere občine so
sprejele sklepe o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na podlagi 29. člena ZPNačrtB (s spremembami in dopolnitvami z ZPNačrt-C).35 Po omenjenem členu je dopustna manjša
širitev območja stavbnih zemljišč – pod določenimi pogoji – na podlagi sklepa, ki nadomešča
občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe prostora v delu, na katerega se
sklep nanaša (29. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012,
str. 5978) (1. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in
dopolnitvah ..., 2012, str. 12138).36
4.2. Vključenost problematike poplav v sedanjo prostorsko zakonodajo
ZPNačrt med drugim določa cilje prostorskega načrtovanja in temeljna načela. Z vidika
diplomskega dela je potrebno izpostaviti predvsem poudarjanje skladnega prostorskega
razvoja, trajnostnega prostorskega razvoja, gospodarne rabe zemljišč, strokovnosti ter
vključevanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Zakon o prostorskem ..., 2007).
Obravnavani zakon določa: »Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski
razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi
na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov,
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« (3. člen) (Zakon o prostorskem ...,
2007, str. 4586). Določeno je tudi, da je posege v prostor in prostorske ureditve potrebno
načrtovati tako, da se omogoča: trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba
zemljišč; kakovostne bivalne razmere; prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se
razmestitev različnih dejavnosti v prostoru; prenovo obstoječega, ki ima prednost pred
graditvijo novega; ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora; sanacijo degradiranega
prostora; varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave; celostno ohranjanje kulturne
dediščine, vključno z naselbinsko dediščino; zagotavljanje zdravja prebivalstva; funkcionalno
oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom;
obrambo drţave in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prostorsko načrtovanje je v
javnem interesu (3. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586).
Temeljna načela so: načelo trajnostnega prostorskega razvoja, načelo javnosti, načelo
usmerjanja prostorskega razvoja naselij, načelo prevlade javnega interesa, načelo ohranjanja
prepoznavnih značilnosti prostora, načelo vključevanja varstva kulturne dediščine, načelo
strokovnosti (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586–4587).
Načelo
trajnostnega
prostorskega
razvoja

Drţava in samoupravna lokalna skupnost oziroma občina morata s
prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno ţivljenjsko okolje s takšno
rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja
narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega
ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje
generacije ter ne ogroţa zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij (4. člen)
(Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586).
Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z
varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih
kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter
prepoznavnosti krajine dosega racionalna raba prostora za posamezne
dejavnosti (4. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586).

35

Podan pregled je narejen na podlagi dostopnih podatkov oziroma predpisov na občinskih spletnih straneh, na
podlagi podatkov, dostopnih na spletnih GIS-ih občin, in na podlagi pregleda Uradnih listov RS – stanje
3. 3. 2014.
36
27. 4. 2013 je začel učinkovati sklep Ustavnega sodišča o začasnem zadrţanju izvrševanja prvega, drugega in
tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena. Tako občine do končne odločitve Ustavnega
sodišča ne morejo več širiti območij stavbnih zemljišč po posebnem postopku – navedeno pa ne vpliva na ţe
veljavne sklepe (Sklep o začasnem zadrţanju ..., 2013).
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Načelo
strokovnosti

Prostorski akti morajo temeljiti na strokovnih dognanjih o lastnostih in
zmogljivostih prostora ter biti pripravljeni skladno s strokovnimi metodami
prostorskega načrtovanja ter kakovostnega urbanističnega, arhitekturnega in
krajinskega načrtovanja (10. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4587).

Bolj konkretno se problematika poplav vključuje z upoštevanjem dokumentov, predpisov,
strokovnih podlag, podatkov in podobno s področja upravljanja oziroma urejanja voda in
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v postopkih priprave prostorskih aktov.
4.2.1. Prikaz stanja prostora
Prikaz stanja prostora je nabor podatkov o dejanskem in pravnem stanju prostora in je
obvezna podlaga za pripravo prostorskih aktov (2. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str.
4586). Vsebuje grafični in besedilni del, ki imata obvezne in neobvezne sestavine. Obvezna
sestavina grafičnega dela je tudi grafični prikaz varstvenih reţimov, kateri vsebuje prikaz
varstvenih, zavarovanih, degradiranih, ogroţenih in drugih območij, na katerih je na podlagi
predpisov vzpostavljen poseben pravni reţim.37 Obvezne sestavine grafičnega in besedilnega
dela so po vsebini in obliki enotne za vse prostorske akte. Prikaz stanja lahko vsebuje tudi
neobvezne sestavine, ki so glede na značilnosti obravnavanega območja potrebne za analizo
stanja oziroma izdelavo ustreznih strokovnih podlag pri pripravi in sprejemu posameznega
prostorskega akta (3. člen, 4. člen) (Pravilnik o prikazu stanja prostora, 2008, str. 5406).
Vljučuje se v zgodnje/prve faze priprave prostorskega akta, saj se tudi na podlagi prikaza
stanja prostora pripravi osnutek prostorskega akta (Zakon o prostorskem ..., 2007; Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2009; Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012) oziroma, kakor je sedaj v primeru drţavnega
prostorskega načrta določeno z ZUPUDPP, ga vključuje analiza stanja, katero mora obsegati
pobuda (Zakon o umeščanju ..., 2010).
4.2.2. Prostorski informacijski sistem
Prikaz stanja prostora se pripravi na podlagi podatkov iz prostorskega informacijskega
sistema (86. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4598). Prostorski informacijski sistem
se vzpostavi in vzdrţuje za opravljanje nalog drţave in spremljanje nalog občin na področju
urejanja prostora, vključno s pripravo in sprejemom prostorskih aktov drţave in občin,
spremljanjem stanja prostora ter za omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru
(3. člen) (Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, 2007, str. 17149).38 Podatki o
pravnih reţimih, ki se nanašajo na varstvena, zavarovana, degradirana, ogroţena in druga
območja, so eni od podatkov, ki se povezujejo v prostorski informacijski sistem (4. člen)
(Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, 2007, str. 17149–17150). Prostorski
informacijski sistem mora vzpostaviti in vzdrţevati Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
Na spletni strani omenjenega ministrstva je podan tudi dostop do prostorskih podatkov za
prostorsko načrtovanje, in sicer tudi spletna povezava do Geoportala ARSO (Prostorski
informacijski sistem, 2014). Geoportal ARSO omogoča vpogled in prenos okoljskih
prostorskih podatkov, med drugim tudi Opozorilne karte poplav ter novejših kart v zvezi s
poplavami, tudi evidence poplavnih dogodkov, integralne karte poplavne nevarnosti,
integralne karte razredov poplavne nevarnosti (Geoportal ARSO, 2014a).
Po določbah ZPNačrt-B na portalu prostorskega informacijskega sistema ministrstvo,
pristojno za prostor, vzpostavi in vodi zbirko drţavnega prostorskega reda, v kateri se
37

Javno razpoloţljiv podatek o varstvenih reţimih vodnih virov je tudi opozorilna karta poplav, dostopna na
Geoportalu ARSO (Pobuda za pripravo DPN, 2011).
38
Glavni namen prostorskega informacijskega sistema je podpora drţavi in občinam na področju urejanja
prostora in graditve objektov. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je z izgradnjo prostorskega
informacijskega sistema pričelo v letu 2010. V njegovem okviru se še načrtujejo aktivnosti (Prostorski
informacijski sistem, 2014).
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objavijo pravila drţavnega prostorskega reda (5. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem ..., 2012, str. 5975). Zbirka drţavnega prostorskega reda še ni
vzpostavljena.
4.2.3. Smernice, strokovne podlage, podatki nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih sluţb ter
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov (2. člen) (Zakon
o prostorskem ..., 2007, str. 4586).39
Preglednica 33: Nekateri poudarki v zvezi s sodelovanjem nosilcev urejanja prostora pri
pripravi prostorskih aktov.
Sodelovanje nosilcev urejanja prostora pri pripravi:
ZPNačrt-A:
 prostorskih
Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako,
aktov:
da: predloţijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za
prostorske akte s svojega delovnega področja; izdajajo smernice in
mnenja k prostorskim aktom; sodelujejo v postopkih usklajevanja
načrtovanih prostorskih ureditev. Pripravljavcem prostorskih aktov so
na njihovo zahtevo dolţni posredovati vse razpoloţljive podatke, ki se
nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s
svojih delovnih področij (2. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem ..., 2009, str. 14790).
Opomba: Člen je bil v celoti spremenjen z ZPNačrt-B (3. člen) (Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012, str.
5974).
ZUPUDPP:
 drţavnih
Drţavni nosilci urejanja prostora v postopku priprave drţavnega
prostorskih
prostorskega načrta sodelujejo s smernicami, podatki, strokovnimi
načrtov:
podlagami, z usmeritvami in podatki iz lastnih strateških načrtov ter z
mnenji in morebitnimi pogoji za podrobnejše načrtovanje ali
projektnimi pogoji (13. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12128).
Opomba: Člen je bil v celoti spremenjen z ZUPUDPP-A (4. člen)
(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012,
str. 5979).
ZUPUDPP-A:
Drţavni nosilci urejanja prostora v postopku priprave drţavnega
prostorskega načrta sodelujejo s splošnimi in posebnimi smernicami,
podatki in strokovnimi podlagami s svojega delovnega področja, z
usmeritvami in podatki iz lastnih strateških načrtov ter z mnenji in
morebitnimi pogoji za podrobnejše načrtovanje ali projektnimi pogoji.
Predlaga se jim lahko tudi, da pripravijo stališča in predloge glede
moţnih rešitev načrtovanih ureditev s svojega delovnega področja (4.
člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju ...,
2012, str. 5979).
ZUPUDPP:
Lokalni nosilec urejanja prostora v postopku priprave drţavnega
39

ZPNačrt-A je opredelitvi pojma dodal, da so nosilci urejanja prostora drţavni in lokalni (1. člen) (Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2009, str. 14791), ZPNačrt-B je opredelitvi pojma dodal
še opredelitev drţavnih nosilcev urejanja prostora (1. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem ..., 2012, str. 5974).
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prostorskega načrta je občina, katere območje oziroma del območja je
zajeto v območju drţavnega prostorskega načrta (14. člen) (Zakon o
umeščanju ..., 2010, str. 12128).
 medobčinskih ZPNačrt-B:
Nosilci urejanja prostora pri pripravi medobčinskih in občinskih
in občinskih
prostorskih aktov sodelujejo tako, da na podlagi svojih razvojnih
prostorskih
politik, strategij in programov, skladno s področnimi zakoni,
aktov:
pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo: predloţijo svoje
razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor; zagotavljajo strokovne
podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega
delovnega področja; posredujejo vse razpoloţljive podatke, ki se
nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s
svojih delovnih področij. Nosilci urejanja prostora sodelujejo pri
pripravi prostorskih aktov tudi tako, da poleg omenjenih gradiv
izdajajo tudi smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim
prostorskim aktom (3. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem ..., 2012, str. 5974).
Opomba: Sedaj veljajo določbe ZPNačrt-B, omenjene v zvezi z medobčinskimi in
občinskimi prostorskimi akti, v zvezi z drţavnim prostorskim načrtom omenjene določbe
ZUPUDPP-A, v primeru lokalnih nosilcev urejanja prostora veljajo omenjene določbe
ZUPUDPP.
V postopku priprave prostorskega akta – drţavnega prostorskega načrta, občinskega
prostorskega načrta40, občinskega podrobnega prostorskega načrta, regionalnega prostorskega
načrta – nosilci urejanja prostora podajajo smernice (Zakon o prostorskem ..., 2007; Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2009; Zakon o umeščanju ..., 2010;
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012; Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012). Po ZPNačrt so smernice dokument, v katerem
nosilci urejanja prostora konkretizirajo določbe predpisov s svojega delovnega področja na
območje, ki je predmet načrtovanja, in na načrtovane posege v prostor ali prostorske ureditve
(2. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586). Navedeno spreminja ZPNačrt-B tako, da
so smernice dokument, v katerem nosilci urejanja prostora konkretizirajo določbe predpisov
in dokumentov s svojega delovnega področja na območje, ki je predmet načrtovanja oziroma
v katerem se načrtuje, in na načrtovane posege v prostor ali prostorske ureditve. Smernice
drţavnih nosilcev urejanja prostora se delijo na splošne in posebne smernice, razen za
načrtovanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (1. člen) (Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012, str. 5974). Drţavni nosilci urejanja prostora
splošne smernice objavijo na svojih spletnih straneh (7. člen, 27. člen) (Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012, str. 5975, 5977) (28. člen) (Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012, str. 5981).
Prelog (2011, str. 124) v prispevku, v katerem obravnava postopek priprave in sprejema
občinskega prostorskega akta in to pred omenjenimi spremembami glede smernic v letu 2012,
navaja, da so se v praksi pri nosilcih urejanja prostora ter drugih subjektih, ki so vključeni v
postopek priprave in sprejema občinskih prostorskih aktov, oblikovali različni »tipi« smernic,
na primer navajanje vseh razpoloţljivih predpisov, ki jih je s posameznega področja potrebno
upoštevati pri pripravi prostorskega akta, ne pa tudi bolj konkretno definiranje posameznih
40

V primeru priprave občinskega strateškega prostorskega načrta kot samostojnega akta se pri njegovi pripravi
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za pripravo občinskega prostorskega načrta, kakor to določa zakon (54.
člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4593) (13. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem ..., 2009, str. 14791) (16. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ...,
2012, str. 5976).
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zahtev, kot bi po zakonu moralo biti. Prelog (2011, str. 124) tudi navaja: »Z vidika
opozarjanja na zakonske podlage, ki jih je treba upoštevati pri pripravi prostorskega akta,
takemu gradivu seveda ni mogoče oporekati, je pa jasno, da na ta način ni izpolnjena zahteva
glede vsebine smernic, kot je določeno v ZPNačrt.« Ker so se takrat smernice pridobivale za
ţe izdelani osnutek občinskega prostorskega načrta (slika 69), bi moral pripravljavec vse
navedene zahteve upoštevati ţe pri sami pripravi osnutka prostorskega akta, vsebina smernic
pa bi v tej fazi pravzaprav ţe morala imeti značaj neke vrste »preliminarnega mnenja«
(Prelog, 2011, str. 124).41
Glede postopka priprave občinskega prostorskega načrta oziroma regionalnega prostorskega
načrta je pomembna sprememba, da se osnutek prostorskega akta pripravi tudi na podlagi
splošnih smernic (7. člen, 21. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem ..., 2012, str. 5975, 5977) (slika 69), tudi iz splošnih smernic pa je v primeru
drţavnega prostorskega načrta potrebno izhajati pri pripravi pobude (6. člen) (Zakon
spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012, str. 5979). S spremembami je
določeno tudi, da drţavni nosilci urejanja prostora podajajo tudi posebne smernice:
 Če občina oceni, da za pripravo osnutka splošne smernice ne zadoščajo, ali če meni,
da to narekujejo posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju posameznih
prostorskih ureditev, lahko drţavnega nosilca urejanja prostora zaprosi za izdajo
posebnih smernic (7. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem ..., 2012, str. 5975).42
 Drţavni nosilci urejanja prostora morajo v predpisanem roku na pobudo podati
posebne smernice, s katerimi se opredelijo do variant iz pobude in podajo konkretne
usmeritve iz njihove pristojnosti za učinkovito načrtovanje prostorskih ureditev (7.
člen) (Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012, str. 5979).43
V zvezi s smernicami pa je potrebno poudariti, da, če smernice v predpisanem roku niso
podane, je potrebno upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve določajo veljavni predpisi (Zakon o prostorskem ..., 2007; Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2009; Zakon o umeščanju ..., 2010; Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012; Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012).44

41

Občine morajo kot oblastni organi predpise poznati, kar velja tudi za izdelovalce prostorskih aktov kot
strokovnjake (Predlog ..., 2012).
42
Z obravnavanim členom ZPNačrt-B se spreminja 47. člen, ki se nanaša na osnutek občinskega prostorskega
načrta (7. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012, str. 5975), določbe
katerega se smiselno uporabljajo za postopek priprave regionalnega prostorskega načrta (67. člen) (Zakon o
prostorskem ..., 2007, str. 4595).
43
Prostorske ureditve, ki so predmet drţavnega prostorskega načrta, se praviloma načrtujejo v variantah ... (24.
člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12130).
44
V postopku priprave in sprejema prostorskega akta nosilci urejanja prostora ugotovijo upoštevanje njihovih
smernic pri pripravi prostorskega akta z mnenji (2. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4585). Po ZPNačrtA se z mnenji ugotovi tudi, če smernice niso bile izdane, ali so bili pri pripravi prostorskega akta upoštevani
predpisi z njihovega delovnega področja (1. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
..., 2009, str. 14790).
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Slika 69: Nekateri poudarki v zvezi s postopkom priprave in sprejema občinskega
prostorskega načrta.
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Opomba: S polnilom sive barve so označene sedaj veljavne določbe.

Viri: Zakon o prostorskem ..., 2007; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem ..., 2009; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012.
Z vidika diplomskega dela so predvsem pomembne smernice s področja upravljanja z vodami
in s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Splošne smernice s področja
upravljanja z vodami pripravlja Agencija RS za okolje45 (Vode – Prostorsko načrtovanje,
45

Na spletni strani Agencije RS za okolje je bil ţe pred spremembami zakonodaje glede smernic dostopen
dokument »Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo Občinskega prostorskega načrta«,
namenjen strokovni podpori izdelovalcem občinskih prostorskih aktov v fazi izdelave osnutka. Omenjene
splošne smernice so povzemale vsebine in omejitve, ki so izhajale iz zakonskih in podzakonskih aktov s
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2014), Uprava RS za zaščito in reševanje pa pripravlja splošne smernice s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred poţarom (Splošne smernice ..., 2014). V
preglednici 34 so podani nekateri akti, pomembni z vidika diplomskega dela, kateri se
nanašajo na omenjeni področji in so obravnavani oziroma navedeni v splošnih smernicah s
področja upravljanja z vodami – stanje: 16. 8. 2013 (Kastelic, 2013) – in v splošnih smernicah
s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred poţarom – stanje:
13. 6. 2013 (Špec, Zupančič, 2013a; Špec, Zupančič, 2013b).
Preglednica 34: Nekateri akti, ki se nanašajo na področje upravljanja z vodami oziroma
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in so obravnavani oziroma navedeni v splošnih
smernicah s teh področij.
Splošne smernice s
Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in
področja upravljanja z
drugimi nesrečami ter varstva pred poţarom
vodami
za pripravo:
za pripravo:
 občinskih prostorskih
 občinskih prostorskih
 drţavnih prostorskih
načrtov in drţavnih
načrtov ali medobčinskih
načrtov
prostorskih načrtov
prostorskih načrtov*
 Odlok o strategiji
 Odlok o strategiji
 Uredba o prostorskem
prostorskega razvoja
prostorskega razvoja
redu Slovenije
Slovenije (OdSPRS)
Slovenije (OdSPRS)
 Zakon o vodah (ZV-1)
 Uredba o prostorskem
 Uredba o prostorskem
 Zakon o varstvu pred
redu Slovenije
redu Slovenije
naravnimi in drugimi
 Zakon o vodah (ZV-1)
 Zakon o vodah (ZV-1)
nesrečami (uradno
 Uredba o pogojih in
 Zakon o varstvu pred
prečiščeno besedilo)
omejitvah za izvajanje
naravnimi in drugimi
(ZVNDN-UPB1)
dejavnosti in posegov v
nesrečami (uradno
 Resolucija o nacionalnem
prostor na območjih,
prečiščeno besedilo)
programu varstva pred
ogroţenih zaradi poplav
(ZVNDN-UPB1)
naravnimi in drugimi
in z njimi povezane
 Resolucija o nacionalnem
nesrečami v letih 2009 do
erozije celinskih voda in
programu varstva pred
2015
morja
naravnimi in drugimi
 Uredba o pogojih in
 Pravilnik o metodologiji
nesrečami v letih 2009 do
omejitvah za izvajanje
za določanje območij,
2015
dejavnosti in posegov v
ogroţenih zaradi poplav
 Uredba o pogojih in
prostor na območjih,
in z njimi povezane
omejitvah za izvajanje
ogroţenih zaradi poplav
erozije celinskih voda in
dejavnosti in posegov v
in z njimi povezane
morja ter o načinu
prostor na območjih,
erozije celinskih voda in
razvrščanja zemljišč v
ogroţenih zaradi poplav
morja
razrede ogroţenosti
in z njimi povezane
 Pravilnik o vsebini,
 Uredba o načrtu
erozije celinskih voda in
obliki in načinu priprave
upravljanja voda za
morja
drţavnega prostorskega
vodni območji Donave in  drugi predpisi
načrta
Jadranskega morja
 drugi predpisi
Viri: Kastelic, 2013; Špec, Zupančič, 2013a; Špec, Zupančič, 2013b.
*Opomba: Medobčinski prostorski akt je regionalni prostorski načrt (14. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007,
str. 4588).
področja upravljanja z vodami kot tudi vsebine iz predpisov, ki jih je v postopkih načrtovanja in izdelave
prostorskih aktov bilo potrebno upoštevati v zvezi z upravljanjem z vodami. S smernicami, ki jih je Agencija RS
za okolje kot nosilec urejanja prostora za področje voda podala k osnutku občinskega prostorskega akta, pa se je
konkretneje opredelilo do vsebin s področja urejanja voda (Pajk, 2010).
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4.2.3.1. Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije
Kakor je razvidno iz preglednice 34, sta v obravnavanih splošnih smernicah navedena tudi
Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije46. Z vidika razmerja do
ostalih prostorskih aktov sta to veljavna strateška prostorska akta na drţavni ravni in s tem s
temeljno vlogo glede usmerjanja razvoja v prostoru. Zaradi omenjenega sta na tem mestu tudi
podrobneje obravnavana.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije imata zakonsko podlago
v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.)) (Zakon
o urejanju prostora (ZUreP-1), 2002). Glede na namen sta strateška prostorska akta (21. člen)
(Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), 2002, str. 13061). Strategija prostorskega razvoja
Slovenije je temeljni drţavni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru (Odlok o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), 2004, str. 9217). Prostorski red Slovenije določa
temeljna pravila za urejanje prostora v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (38.
člen) (Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), 2002, str. 13064). V nadaljevanju je podan
pregled Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije – izbrane
navedbe se nanašajo predvsem na problematiko poplav.
Preglednica 35: Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije,
predstavljena predvsem z vidika obravnave problematike poplav – nekateri izbrani poudarki.
STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE:
- Temeljni drţavni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru.
- Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju drţave.
- Osnova za usklajevanje sektorskih politik.
- Podaja splošna izhodišča in značilnosti slovenskega prostora, na osnovi katerih so
določeni cilji prostorskega razvoja Slovenije – skladno s cilji prostorskega razvoja
Slovenije opredeljuje zasnovo bodočega prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za
njegovo doseganje.
- Določa usmeritve za razvoj posameznih prostorskih sistemov na lokalni in regionalni
ravni – za razvoj poselitve, za razvoj gospodarske javne infrastrukture in za razvoj krajine.
- Določa ukrepe za njeno izvajanje.
Splošna izhodišča:
Njeno temeljno načelo je načelo vzdrţnega prostorskega razvoja,  V skladu z načelom
ki pomeni: zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih
vzdrţnega prostorskega
ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni
razvoja uveljavlja:
rabi naravnih dobrin, ohranjanju kulturne dediščine in drugih
- smotrno rabo prostora
kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča zadovoljitev
- varnost ţivljenja in
potreb sedanje generacije brez ogroţanja prihodnjih generacij.
dobrin.
- Pri opredeljevanju razvojnih usmeritev prostorskega razvoja je temeljno vodilo: prostor je
omejena dobrina, ki terja skrbno usklajevanje javnih koristi in zasebnih interesov ter
dolgoročno naravnano prostorsko načrtovanje.
Značilnosti slovenskega prostora:
 Prevladuje teţnja po veliki koncentraciji moči v drţavnem centru in drobitev
slovenskega prostora na veliko število občin, ki zaradi svoje majhnosti ne obvladujejo
razvojnih procesov, s tem je posledično zmanjšano tudi varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
 Neustrezno gospodarjenje z naravnimi viri, ki povzroča različne degradacije in
zaraščanje območij, ter pretirana intenzifikacija kmetijstva in širjenje poselitve, ki nista v
46

V primeru obravnavanih smernic gre tudi za uporabo pravne podlage, ki ni z dotičnih delovnih področij – saj
po mnenju Preloga (2011, str. 125) lahko predpise s področja urejanja prostora, na primer pravila načrtovanja iz
Prostorskega reda Slovenije, dejansko uporablja le ministrstvo, pristojno za prostor.
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skladu z naravnimi in kulturnimi kakovostmi prostora, vplivajo na vedno večje strukturne
spremembe slovenske krajine. S tem je povezana tudi povečana stopnja ogroţenosti
nekaterih območij ter zmanjševanje moţnosti za učinkovito zaščito pred posledicami
naravnih in drugih nesreč.
Cilji prostorskega razvoja Slovenije:
 Racionalen in učinkovit prostorski razvoj:
 Usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke
za prostorsko uravnoteţen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in
kakovost naravnega in bivalnega okolja.
 Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalstva z ustreznim
načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev.
 Izboljševanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi ukrepi.
 Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij:
 Tudi: zagotavljanje varstva ljudi, premoţenja, kulturne dediščine in okolja z
ustreznim varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi:
 Tudi: skladen razvoj območij s podobnimi ali skupnimi razvojnimi moţnostmi in/ali
problemi (obalna in hribovita, zavarovana in za zavarovanje predvidena območja,
ogroţena zaradi naravnih procesov, širša mestna območja in podobno).
 Prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami:
 Usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih ogroţajo naravne ali druge
nesreče.
 Preusmerjanje obstoječih dejavnosti izven območij, ki so ogroţena zaradi naravnih
ali drugih nesreč, oziroma izboljševanje zaščite pred posledicami naravnih in drugih
nesreč.
Zasnova prostorskega razvoja Slovenije:
Zasnovo prostorskega razvoja opredeljujejo prioritete:
 Prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi:
 Na ogroţenih območjih se prostorski razvoj prilagaja ogroţenosti zaradi
potencialnih naravnih in drugih nesreč.
 Ogroţena območja so območja s prostorskimi omejitvami za razvoj.
Naravne procese, ki lahko ogroţajo poselitev in človekove dejavnosti, se obvezno upošteva
kot omejitev pri načrtovanju rabe in dejavnosti v prostoru. Prostorski razvoj na vseh
območjih, zlasti pa na ogroţenih območjih, se načrtuje v skladu z omejitvami zaradi
naravnih in drugih nesreč, kot so poplave, zemeljski in sneţni plazovi, erozija, poţari v
naravnem okolju in potresi. Potencialna tveganja se zmanjšuje s preventivnim
načrtovanjem, in sicer z razmeščanjem dejavnosti v prostor izven območij potencialnih
nesreč, z ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v nevarnih in ogroţenih območjih
ter z nadzorovanjem aktivnosti, ki lahko povzročajo naravne in druge nesreče. Na
območjih, kjer so urbana naselja ţe ogroţena zaradi poplav, plazov ali potresov, kot so, na
primer, Ljubljana, širše Celjsko in Mariborsko območje, Ajdovsko, Posočje in Posavje, se
zagotavlja ustrezne prostorske rešitve za zmanjševanje posledic morebitnih naravnih
nesreč.
Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni:
 Razvoj poselitve:
 Razvoj mest in drugih naselij:
Naselja se načrtuje in ureja v skladu z naravnimi ali drugimi omejitvami tako, da
prebivalci in njihovo premoţenje niso ogroţeni in ni nevarnosti za povzročitev
gospodarske škode. Naselja se načrtuje tako, da so posledice morebitnega poţara,
poplave, potresa, plazu, erozije ali vojnih razmer čim manjše. Za obstoječa naselja
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se varstvo pred poplavami in hudournim delovanjem voda načrtuje prvenstveno z
urejanjem stoječih in tekočih voda v zaledju naselij. Potrebno je načrtovati zaloge za
črpanje poţarne vode. Z vidika varnosti naj bo v naseljih čim več zelenih površin
zaradi izravnave velikih temperaturnih ekstremov ter omogočanja postopnega
odvajanja padavinskih voda.
 Razvoj gospodarske javne infrastrukture:
 Razvoj prometne infrastrukture:
Z optimalnim izkoriščanjem vseh elementov prometnega sistema se razvija
uravnoteţene in enakomerno obremenjene prometne podsisteme. Pri tem se
spodbuja gospodarsko, socialno, okoljsko in prostorsko najbolj smotrne in
učinkovite oblike in poteke prometa.
 Razvoj energetske infrastrukture:
Razvoj energetske infrastrukture je zasnovan tako, da omogoča uresničevanje
zastavljenih ciljev prostorskega razvoja Slovenije.
Energetski sistem:
Posamezne energetske sisteme se razvija tako, da so med seboj usklajeni in
dopolnjujoči, da so fleksibilni in se jih lahko prilagaja spremembam v druţbi, ter da
so čim manj občutljivi na napake, ki jih povzročijo človek ali naravne nesreče.
 Oskrba z vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne in padavinske vode:
Padavinsko in odpadno vodo se odvaja ločeno, kjer je to ekonomsko upravičeno in
tehnično moţno. Padavinsko vodo se čim dlje zadrţi na mestu, kamor je padla,
zaledne vode pa površinsko odvaja mimo naselij do najbliţjega površinskega
odvodnika.
 Ravnanje z odpadki:
Končno odlaganje odpadkov se zagotavlja na prostorsko racionalen način, ob
upoštevanju zahtev varstva okolja in druţbeni sprejemljivosti lokacije.
 Razvoj krajine:
- Razvoj krajine je optimalen, kadar z umeščanjem dejavnosti dosegamo, da je krajina
funkcionalen, ekološko in oblikovno uravnoteţen sistem prostorskih struktur, ki omogoča
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje, kadar razvoj v največji moţni meri ohranja
naravno zgradbo, kulturne plasti ter zagotavlja prostor za odvijanje naravnih procesov, in
kadar razvoj krajine omogoča, da je ta nosilka nacionalne in lokalne identitete.
- Naravne kakovosti, prepoznavnost in kvaliteta naravnih virov ter ogroţenost zaradi
nevarnih naravnih procesov in drugih nesreč so merila za umeščanje posameznih dejavnosti
v naravno, kulturno ali urbanizirano krajino. Dejavnosti se umešča v območja z največjimi
prostorskimi potenciali zanje, kjer so hkrati najmanj ranljive sestavine naravnega in
grajenega okolja, sestavine kulturne krajine ter regionalnega in urbanega razvoja.
- Pri načrtovanju razvoja krajine se upošteva s predpisi določene varstvene zahteve.
 Naravne kakovosti krajine:
Naravne kakovosti so lastnost območij z veliko ohranjenostjo in raznolikostjo
biotske raznovrstnosti, območij s sklenjenimi gozdovi v naravni krajini, območij s
kvalitetnimi vodnimi ekosistemi, območij visokogorskega sveta, kjer je človekov
vpliv na naravo najmanjši in območij z ohranjenimi naravnimi procesi.
To so ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, naravne vrednote
in druga območja, kjer so izpolnjene take lastnosti.
Usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti:
Na celotnem teritoriju Slovenije se z načrtovanim prostorskih razvojem in
umeščanjem posameznih dejavnosti zagotavlja ohranjanje naravnih procesov in
vitalnost večjih in manjših območjih z naravnimi kakovostmi .../
Velika poseganja v območja z naravnimi kakovostmi morajo biti preudarna tako, da
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se zagotavlja nemoteno odvijanje naravnih procesov in preprečuje fragmentacijo
naravnih ekosistemov ter izgubo vitalnih delov naravovarstveno pomembnih
habitatov. Obsega poplavnih območij ali odtočnih reţimov se načeloma ne
spreminja. Kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezno nadomestitev teh površin.
Raba naravnih virov:
Raba voda:
V okviru priprave prostorskih aktov se zagotavlja celovita obravnava voda po
povodjih in porečjih.
Za premoščanje vodnih območij se zagotavlja takšne ureditve in rešitve, ki ne
povečujejo poplavne ogroţenosti.
Na površinskih vodah se z vodno infrastrukturo zagotavlja ustrezno upravljanje
vodnih sistemov in se ob tem omogoči delovanje naravnih procesov na vodah ali ob
njih. Vodno infrastrukturo se umešča v skladu z naravno morfologijo na vidno manj
izpostavljena mesta, pri čemer se praviloma uporablja take materiale, da je negativni
vizualni vpliv čim manjši. Vodna infrastruktura se postavlja tako, da območje vpliva
ob potencialni porušitvi ne pomeni večjega ogroţanja človeka ali njegovih
materialnih dobrin.
Na reguliranih površinskih vodah se z ustreznimi ukrepi omogoči izboljšanje
njihovega hidromorfološkega stanja oziroma vzpostavljanje krajinsko ekološke in
strukturne vloge voda v krajini, kadar to ni v nasprotju z zagotavljanjem poplavne
varnosti.
Prostorske omejitve za razvoj na območjih potencialnih naravnih ali drugih nesreč
in na območjih vododeficitarnosti:
Na območjih z izrazito naravno dinamiko se varne ţivljenjske razmere omogoči s
sanacijo ţarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja, sorazmerno glede na
izrazitost in pogostost naravnih procesov, ki lahko ogroţajo človekovo ţivljenje ali
njegove materialne dobrine. Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti,
se prepušča naravni dinamiki.
Za zagotavljanje ustrezne varnosti se na ogroţenih območjih določi območja, kjer
so potrebni zaščitni ukrepi ter območja, kjer se obstoječe, z naravnimi procesi
nezdruţljive dejavnosti, dolgoročno umikajo in se prostor prepušča naravi ali
drugim manj konfliktnim dejavnostim.
V poplavnih, erozijskih, plazovitih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev
oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sproţijo.
V območjih tveganj zaradi moţnosti porušitve visokih pregrad se načrtuje
dejavnosti tako, da morebitna porušitev ne bi imela hujših prostorskih in materialnih
posledic. Poselitev se načrtuje izven dosega udarnih voda, obstoječo pa se pred
njihovim delovanjem zaščiti z ustreznimi ukrepi.

PROSTORSKI RED SLOVENIJE:
- Določa pravila za urejanje prostora.
Načrtovanje prostorskih sistemov:
 Načrtovanje poselitve:
- Pri načrtovanju poselitve je za zmanjševanje ogroţenosti naselij zaradi naravnih in drugih
nesreč potrebno tudi:
 poselitvena območja širiti na zemljišča, ki niso ogroţena zaradi naravnih in drugih
nesreč;
 v delih naselij, ki so ogroţena zaradi naravnih in drugih nesreč, preprečevati razvoj
dejavnosti, ki bi povečevale ogroţenost prostora;
 zagotavljati varstvo pred škodljivim delovanjem voda;

106



za obstoječa poselitvena območja na ogroţenih območjih zagotavljati izvedbo
ustreznih protipoplavnih ukrepov oziroma opuščati obstoječo neustrezno rabo.
Načrtovanje poselitvenih območij:
- Širitev poselitvenih območij:
Širitev poselitvenega območja je dopustna, kadar smotrnega razvoja in skladnosti urbanih
kvalitet ni mogoče zagotoviti z notranjim razvojem naselja in ko so ţe izkoriščene proste
površine oziroma lokacije, ki so primerne za zgostitve, prenovo ali spremembo rabe.
Pri načrtovanju območja za širitev naselja je potrebno upoštevati tudi ocene nevarnosti
zaradi naravnih in drugih nesreč, ki dopuščajo varno širitev naselij.
 Načrtovanje v krajini:
- Pri načrtovanju v krajini je potrebno zagotoviti tudi:
 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bo takšno, da se na ogroţena
območja ne bi umeščale dejavnosti, ki te nesreče lahko povzročajo;
 da se razvoj v krajini usmerja v območja, kjer so razpoloţljivi vodni viri in kjer je
brez večjih prostorskih posegov moţno zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo in
ustrezno varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
- Kakovosti krajine so kakovostne prostorske strukture v krajini. Posebej vredna območja
kakovosti krajine so območja prepoznavnosti krajine in območja naravnih kakovosti
krajine.
Pri umeščanju prostorskih ureditev in graditev v krajini se mora v kar največji moţni meri
tudi: ohranjati stanje voda in vodni reţim; ohranjati specifične lokalno značilne oblike
voda; ohranjati mokrišča; omejevati reguliranje in kanaliziranje površinskih voda; uporabiti
materiale, prilagojene lokalnim krajinskim značilnostim, v primeru regulacij; na območju
vodnih in priobalnih zemljišč ohraniti avtohtono obreţno vegetacijo; izvajati prostorske
ureditve v zvezi z urejanjem voda na način, da se vodotok praviloma prepusti naravnim
procesom, na ogroţenih območjih pa urejanje voda izvajati z ustreznimi tehničnimi ukrepi
glede na stopnjo nevarnosti.
Načrtovanje v območjih z omejitvami za razvoj v prostoru:
- Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj so varstvena in ogroţena območja po
predpisih o vodah, potresno ogroţena območja, območja poţarne ogroţenosti, območja s
tveganjem za porušitev visokih pregrad, območja s tveganjem za industrijske nesreče.
- Prostorski razvoj na vseh, zlasti pa na ogroţenih in varstvenih območjih po predpisih o
vodah, je treba načrtovati v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč ter varstva
voda.
- Tveganja zaradi naravnih in drugih nesreč je potrebno zmanjšati s preventivnim
načrtovanjem, in sicer:
 z umeščanjem dejavnosti v prostor izven območij potencialnih nesreč,
 z ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v nevarnih in ogroţenih območjih in
 z nadzorovanjem procesov in dejavnikov, ki lahko povzročajo naravne in druge
nesreče.
- Posebno pozornost je potrebno posvetiti razvoju v ogroţenih območjih. Na teh območjih
je potrebno omogočiti varne ţivljenjske razmere s sanacijo ţarišč naravnih procesov in z
omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko
ogroţajo človekovo ţivljenje ali njegove materialne dobrine.
- Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se
prepuščajo naravni dinamiki. V ogroţenih območjih se ne načrtuje nove poselitve,
infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem
povzročile naravne nesreče ali povečale ogroţenost prostora.
- Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je potrebno umeščati izven
območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku od obale, skladno
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s predpisi o vodah.
- Spreminjanje obsega poplavnih območij ali odtočnih reţimov je moţno izjemoma, vendar
le ob ustrezni nadomestitvi teh površin.
- Pri izvajanju intervencijskih ukrepov ob naravnih nesrečah se praviloma izvedejo le
najnujnejši ukrepi. Pri tem se v največji moţni meri omogočijo nadaljnji naravni procesi,
razen če bi to ogroţalo obstoječa naselja oziroma varovane vrednote kulturne dediščine.
- Premoščanje voda se praviloma načrtuje tako, da za zagotavljanje poplavne varnosti
zaradi posegov niso potrebne druge prostorske ureditve na porečju in da se s posegom ne
poslabšujeta stanje voda in vodni reţim.
- Območij, ogroţenih zaradi škodljivega delovanja voda, se praviloma ne sme spreminjati.
Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega retencijskih površin ali vodnega
reţima moţno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki
zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni reţimi in stanje voda.
Načrtovanje in graditev objektov:
 Načrtovanje grajene strukture:
- Lega objekta se določi z namenom, da bo zagotovljena kvaliteta bivanja v načrtovanem
objektu in bliţnji okolici. Kriterij za določanje lege objekta so tudi terenske razmere, in
sicer reliefne, geološke, hidrološke, klimatske, pedološke in biološke značilnosti lokacije,
kot so naklon in orientacija zemljišča (terena), nosilnost in stabilnost zemljišča (terena),
lega ob obalah vodotokov in morja, gladina talne vode, poplavne razmere, osončenost
(senčne lege v ozkih dolinah, vzpetine, visoka drevesa), prevetrenost (ohranjanje in
vzpostavljanje koridorjev hladnega zraka), prevladujoče smeri vetrov in podobno.
 Načrtovanje zelenih površin in drugih javnih prostorov:
- Z načrtovanjem pokopališč je potrebno zagotoviti tudi upoštevanje varstvenih in
ogroţenih območij po predpisih o vodah.
 Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij:
- Pri določanju območij ali lokacij za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij se je
potrebno izogibati tudi varovanim in potencialno ogroţenim območjem po predpisih o
vodah.
Vira: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), 2004, str. 9217, 9222,
9223, 9224, 9225, 9235, 9236, 9238, 9247, 9252, 9256, 9259, 9262, 9264, 9266; Uredba o
prostorskem redu Slovenije, 2004, str. 14701, 14706, 14708, 14714, 14716, 14717, 14722,
14723, 14724.
Opomba: Konečnik Kunstova (2011, str. 176–177) navaja, da se je z novim zakonom platforma spremenila v
marsičem, predvsem pa na področju usmerjanja poselitve in konkretizacije določil v zvezi z njo, kar pomeni, da
so nekatere opredelitve (nekoliko) drugačne kot v novih predpisih in da je tudi na njihovi osnovi izdelane
strokovne podlage potrebno prilagoditi novim predpisom – primer: 99. člen Uredbe o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004), ki se nanaša na gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij.
Izpostavljeni dualizem vsebinskih odločitev doslej še ni bil odpravljen, saj oba obravnavana prostorska akta
nespremenjena še vedno veljata.

V Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Uradni list RS, št. 76/2004)
je podana tudi karta prostorskih omejitev za razvoj (slika 70).
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Slika 70: Karta prostorskih omejitev za razvoj iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije.

Vir: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), 2004, str. 9270.
V zvezi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije je potrebno še omeniti, da je Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor pričelo s »širšo strokovno in javno razpravo o prenovi strateških
prostorskih usmeritev drţave nasproti izzivom prihodnjega razvoja druţbe« (NOVICA
5. 3. 2014: Deset let Strategije prostorskega razvoja Slovenije ..., 2014).
4.2.3.2. Pregled področnih predpisov s področja upravljanja z vodami in s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
V prilogi 3 je podan pregled izbranih poglavitnih dokumentov oziroma aktov s področja
upravljanja z vodami in področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, veljavnih v
času od uveljavitve ZPNačrt, predvsem z vidika obravnave problematike poplav. Z njimi je
podan splošen okvir do konkretnih določb/aktivnosti/ukrepov, ki se (naj bi/lahko/bodo)
neposredno ali posredno odraţajo v prostorskih aktih ali s prostorskimi akti. Nekateri
pomembni vidiki so:
 celovita obravnava poplavne problematike;
 celovito upravljanje z vodami na ravni povodij/porečij;
 preventivno delovanje – pomembno je prostorsko planiranje/načrtovanje;
 ohranjanje/varstvo naravnega okolja/procesov – tudi naravnih retenzijskih površin –
ter tudi obnova/vzpostavitev;
 določanje ravni sprejemljivega tveganja/sprejemljive stopnje ogroţenosti;
 gradbeni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda so še vedno potrebni – v
okviru celovitega izvajanja ukrepov;
 pomen/vloga ukrepanja v primeru poplave;
 prepoznavanje/upoštevanje vpliva podnebnih sprememb.
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V splošnih smernicah upravljanja z vodami je navedeno, da je med drugim za pripravo
prostorskih aktov potrebno upoštevati tudi naslednje smernice, ki izhajajo iz Zakona o vodah
(ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s spremembami in dopolnitvami) (Kastelic, 2013, str. 4,
5, 6, 9):
 Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je potrebno predvideti v skladu z 92.
členom, na tak način, da bo v čim večji moţni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih
površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrţevanje padavinskih voda pred
iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi
zadrţevalniki …). 
 Lokalna skupnost skrbi za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v
ureditvenih območjih naselij. Varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda
obsega zlasti ukrepe za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin in
ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda (92. člen) (Zakon o
vodah (ZV-1), 2002, str. 7663).
 Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih
določenih posegov, ki jih določa 37. člen. 
 Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno
posegati v prostor, razen v primerih določenih posegov – v zvezi z: objekti javne
infrastrukture; objekti grajenega javnega dobra; ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje
hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda; ukrepi, ki se nanašajo na
ohranjanje narave; objekti, potrebni za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in
zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih; objekti za varstvo voda
pred onesnaţenjem; objekti za obrambo drţave, zaščito in reševanje ljudi, ţivali in
premoţenja ter izvajanje nalog policije (37. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str.
7653–7654); objekti komunalne in druge infrastrukture ter komunalnimi priključki na
javno infrastrukturo; pomoţnimi kmetijsko-gozdarskimi objekti (13. člen) (Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6200).
 Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 84. člena in 68. člena. 
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor,
ki bi lahko: ogroţali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč; zmanjševali varnost pred
škodljivim delovanjem voda; ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja;
onemogočili obstoj in razmnoţevanje vodnih in obvodnih organizmov (84. člen)
(Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661).
 Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano: odlaganje ali pretovarjanje
nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki; odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali
odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi; odlaganje odpadkov (68. člen) (Zakon
o vodah (ZV-1), 2002, str. 7659).
 Za poplavna območja se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda
zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. 
 Na takem območju so v skladu s 86. členom zakona prepovedane vse dejavnosti in
vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroţenost območja, razen posegov, ki so
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.47

47

Pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti ali poseganje v prostor na ogroţenem območju predpiše vlada, tudi
ob upoštevanju podanih določb 86. člena, podrobneje pa se določijo v vodnem soglasju (85. člen) (Zakon o
vodah (ZV-1), 2002, str. 7661). Tudi na podlagi teh določb 85. člena je bila izdana Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205).
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Poplavna območja morajo biti prikazana v prostorskem aktu, območja namenske rabe
pa usklajena z omejitvami, navedenimi v prejšnji alineji, ter pogoji in omejitvami iz
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/2008). Ohraniti je potrebno obstoječe retenzijske površine, vse
ureditve pa načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
 Za erozijska območja se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom
površinske, globinske ali bočne erozije vode. 
Na erozijskem območju je v skladu s 87. členom zakona prepovedano: poseganje v
prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov; ogoljevanje
površin; krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in sneţne
odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo niţje leţeča območja
pred škodljivimi vplivi erozije; zasipavanje izvirov; nenadzorovano zbiranje ali
odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih; omejevanje pretoka
hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih
razmer; odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov; zasipavanje z odkopnim
ali odpadnim materialom; odvzemanje naplavin z dna in breţin, razen zaradi
zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge; vlačenje lesa.48
 V kolikor je potrebno v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št.
89/2008) »v postopku sprejemanja prostorskega načrta pripraviti karte poplavne in z
njimi povezane erozijske nevarnosti, mora nosilec prostorskega načrtovanja
posredovati hidrološko-hidravlično študijo oz. elaborat ministrstvu, pristojnemu za
vode«. 
 Z 9. členom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008) je med drugim določeno, da, če območja in
pripadajoči razredi nevarnosti v skladu s predpisom o metodologiji za določanje
območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
in načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti niso določeni, iz podatkov o
poplavnih in erozijskih dogodkih ali iz opozorilne karte pa izhaja, da je območje
izpostavljeno poplavam in z njimi povezani eroziji, je za izdelavo prostorskih aktov
potrebno pripraviti najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti ...
(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008,
str. 12206).
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti
(Uradni list RS, št. 60/2007) določa naslednje karte: opozorilno karto poplav in erozije, karto
Zaradi varstva pred poplavami se v predpisu iz omenjenega 85. člena zakona določijo podrobnejši pogoji za
posege v prostor ali izvajanje dejavnosti iz podanega odstavka 86. člena (86. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002,
str. 7661–7662).
48
Pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti ali poseganje v prostor na ogroţenem območju predpiše vlada, tudi
ob upoštevanju podanih določb 87. člena, podrobneje pa se določijo v vodnem soglasju (85. člen) (Zakon o
vodah (ZV-1), 2002, str. 7661). Tudi na podlagi teh določb 85. člena je bila izdana Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205).
Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem hudourniških voda se v predpisu iz omenjenega 85. člena zakona
določijo podrobnejši pogoji za posege v prostor ali izvajanje dejavnosti iz podanega odstavka 87. člena (87. člen)
(Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7662).
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poplavne in erozijske nevarnosti, karto razredov poplavne in erozijske nevarnosti, karto
poplavne in erozijske ogroţenosti (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih
..., 2007). Na podlagi omenjenega pravilnika je bila v letu 2007 kot izhodišče za določitev
poplavnih in erozijskih območij izdelana Opozorilna karta poplav (Začasni načrt upravljanja
voda ..., 2007, str. 8–9). Območja poplavne in erozijske nevarnosti se prikaţejo na kartah
poplavne in erozijske nevarnosti, in sicer ob tekočih vodah meje poplavne nevarnosti pri
pretoku Q10, Q100 in Q500 in erozijske nevarnosti pri pretoku Q100, ob stoječih vodah in morju
pa meje poplavne nevarnosti morja in jezer pri gladini G10, G100 in G500 in meje erozijske
nevarnosti pri gladini G100 (9. člen) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih
..., 2007, str. 8377). Kračun (2013, str. 15) navaja, da obravnavani pravilnik deli karte
območij poplavne nevarnosti glede na dva kriterija, in sicer kriterij globin in kriterij gibalne
količine (zmnoţek globine in hitrosti) – pri delitvi po slednjem kriteriju je osnovni pogoj
določitev območij, kjer so hitrosti pri pretoku Q100 večje ali enake 1 m/s. V primeru erozijske
nevarnosti pa sta določena naslednja kriterija: debelina sloja odplavljenega preperelega
kamninskega materiala in debelina sloja odloţenega preperelega kamninskega materiala
(Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8381). Na podlagi
meril se območja poplavne nevarnosti oziroma erozijske nevarnosti razvrstijo v razrede
poplavne nevarnosti oziroma razrede erozijske nevarnosti. Območja poplavne nevarnosti se
pri pretoku Q100 ali gladini G100 razvrstijo v razrede velike, srednje in majhne nevarnosti,
odvisno od globine vode (mejne vrednosti za razvrstitev: 0,5 m; 1,5 m) oziroma zmnoţka
globine in hitrosti vode (mejne vrednosti za razvrstitev: 0,5 m2/s; 1,5 m2/s)49 – v primeru
razreda srednje poplavne nevarnosti je dodano še: ... oziroma, kjer je pri pretoku Q10 ali
gladini G10 globina vode večja od 0,0 m (Pravilnik o metodologiji za določanje območij,
ogroţenih ..., 2007, str. 8377, 8382; Hojnik, 2009, str. 134–135). V razredu preostale
poplavne nevarnosti so območja med dosegom poplav pri Q100 in Q500 (Hojnik, 2009, str.
135).50 Območja erozijske nevarnosti se pri pretoku Q100 ali gladini G100 razvrstijo v razrede
velike, srednje in majhne nevarnosti, odvisno od debeline odplavljenega sloja (mejne
vrednosti za razvrstitev: 0,5 m; 2,0 m) oziroma debeline odloţenega sloja (mejne vrednosti za
razvrstitev: 0,3 m; 1,0 m) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007,
str. 8377, 8382; Hojnik, 2009, str. 134–135).51
Glede na razred nevarnosti so z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008) ali tako imenovano poplavno uredbo (v
nadaljevanju: poplavna uredba) določeni pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor in
za izvajanje dejavnosti (preglednica 36) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008).

49

Podatek o globini in hitrosti vode je pomemben za določanje stopnje intenzitete dogodka. Globina ob poplavah
je pomemben podatek za načrtovanje dejavnosti v prostoru, za način reševanja (peš, s čolnom) in podobno. Iz
produkta (globina x hitrost) se lahko izračuna udarna sila vode, ki je pomemben podatek za določanje ranljivosti
človeka (odnašanje) in objektov (stabilnost) (Kozelj in sod., 2008, str. 149).
50
Po neuradnem navodilu z Inštituta za vode RS (Hojnik, 2009, str. 135).
51
Karte poplavne nevarnosti (Kračun, 2013, str. 14):
Obravnavani pravilnik narekuje dvostopenjski postopek: prva stopnja je izdelava kart poplavne nevarnosti, na
podlagi katerih se določijo območja razredov poplavne nevarnosti, in drugo, končno stopnjo, ki predstavlja karto
razredov poplavne nevarnosti.
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Preglednica 36: Pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor in dejavnosti, kot je le-to
določeno v poplavni uredbi.
Pogoji in omejitve za izvajanje posegov v Pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti
prostor (6. člen):
(7. člen):
Posegi v prostor so:
Izvajanje dejavnosti je:
 dovoljeni z upoštevanjem pogojev iz
 dovoljeno v skladu s pogoji
vodnega soglasja;
okoljevarstvenega dovoljenja oziroma
 prepovedani;
vodnega soglasja – ker je v postopku
 prepovedani – dovoljeni so le na
celovite presoje vplivov na okolje ali
območju strnjeno grajenih stavb
presoje vplivov na okolje vpliv
enakovrstne namembnosti v obstoječih
dejavnosti ocenjen kot nebistven oziroma
naseljih, kadar je mogoče s predhodno
ga ni ali pa je pozitiven;
izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v
 prepovedano – ker je v postopku celovite
skladu s smernicami ali pogoji vodnega
presoje vplivov na okolje ali presoje
soglasja zagotoviti, da vpliv
vplivov na okolje vpliv dejavnosti
načrtovanega posega v prostor ni
ocenjen kot uničujoč glede na okoljske
bistven;
cilje po predpisih o varstvu okolja in
 prepovedani – dovoljeni so le, če
lahko ogrozi dobro stanje voda po
ugotovitve celovite presoje vplivov na
predpisih o vodah ali cilje zmanjševanja
okolje ali presoje vplivov na okolje niso
škodljivega delovanja voda po predpisih
ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je
o vodah in varstvu pred naravnimi in
mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih
drugimi nesrečami;
ukrepov v skladu z okoljevarstvenim
 prepovedano – dovoljeno je le, kadar
dovoljenjem ali vodnim soglasjem
ugotovitve celovite presoje vplivov na
zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.
okolje ali presoje vplivov na okolje po
predpisih o varstvu okolja niso ocenjene
kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s
poprejšnjo izvedbo omilitvenih ukrepov
v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem
po predpisih o varstvu okolja ali vodnim
soglasjem po predpisih o vodah
zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.
Vir: Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str.
12206.
Določeni so pogoji in omejitve za posege v prostor v skladu z enotno klasifikacijo vrst
objektov (CC-SI)52 – za stavbe in gradbene inţenirske objekte – in sicer po razredih velike,
srednje in majhne nevarnosti.53 Kadar so posegi v prostor v osnovi dovoljeni, so dovoljeni le z
upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja. Tako velja na primer v vseh primerih posegov v
prostor v razred majhne nevarnosti. Določeni posegi v prostor, ki so v osnovi v razredih
srednje oziroma velike nevarnosti prepovedani, so lahko tudi dovoljeni, vendar le ob
izpolnitvi določenih pogojev, pri čemer je potrebno izpostaviti vrednotenje posega v prostor z
vidika vpliva posega oziroma moţnost zagotovitve, da vpliv ni bistven. Izpostaviti je potrebno
tudi, da predvsem v večini primerov stavb, tako stanovanjskih kot nestanovanjskih, mora za
dovolitev posega v razred srednje nevarnosti biti izpolnjen tudi kriterij, da gre za območje
52

Z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov drţavnega pomena
(Uradni list RS, št. 33/2003) je bila uvedena enotna klasifikacija vrst objektov (CC-SI) (Uredba o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije ..., 2003), v skladu s katero so opredeljeni posegi v prostor. S 14. 1. 2012 je začela
veljati Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drţavnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011) (Uredba
o klasifikaciji ..., 2011, str. 14974).
53
Za razred preostale poplavne nevarnosti pri posegih v prostor ni omejitev (Hojnik, 2009, str. 132).
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strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstoječih naseljih. V primeru
stanovanjskih stavb so posegi v prostor v razred srednje nevarnosti prepovedani v primeru
stanovanjskih stavb za posebne namene (11300), v primeru nestanovanjskih stavb pa v
primerih: hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (12111), druge gostinske
stavbe za kratkotrajno nastanitev (12120), bencinski servisi (12303), garaţne stavbe (12420),
muzeji in knjiţnice (12620), stavbe za zdravstvo (12640), stavbe za rejo ţivali (12712) ter
druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (12740). V razredu velike nevarnosti so
posegi v prostor, ko gre za stanovanjske stavbe ali nestanovanjske stavbe – pri slednjih razen
v primeru kulturnih spomenikov (12730) – prepovedani. Od stavb so samo kulturni
spomeniki, ki spadajo med nestanovanjske stavbe, tako v razredu srednje kot v razredu velike
nevarnosti v osnovi prepovedani, dovolitev posega pa je odvisna od izpolnitve pogojev,
podanih v četrti alineji preglednice 36. V nobenem primeru stavb poseg v prostor, tako v
razred srednje kot v razred velike nevarnosti, ni opredeljen kot dovoljen, z upoštevanjem
pogojev iz vodnega soglasja. Od gradbenih inţenirskih objektov so v srednjem razredu
nevarnosti: prepovedani objekti kemične industrije (23030) in odlagališča odpadkov (24203);
dovoljeni, z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja, pregrade in jezovi (21520), športna
igrišča (24110) in objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda (24202); od ostalih
gradbenih inţenirskih objektov so drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni
drugje (23040) in pokopališča (24204) v osnovi prepovedani, a dovoljeni ob izpolnitvi
pogojev iz tretje alineje preglednice 36, vsi ostali pa so v osnovi prepovedani, dovolitev
posega pa je odvisna od izpolnitve pogojev, podanih v četrti alineji preglednice 36. Od
gradbenih inţenirskih objektov so v razredu velike nevarnosti: prepovedani predori in
podhodi (21420), objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode (22122), prenosna
komunikacijska omreţja (22130), čistilne naprave (22232), objekti kemične industrije
(23030), drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje (23040), odlagališča
odpadkov (24203), pokopališča (24204) ter drugi gradbeni inţenirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje (24205); dovoljeni, z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja, so pregrade in jezovi
(21520), športna igrišča (24110) in objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda
(24202); ostali objekti pa so v osnovi prepovedani, dovolitev posega pa je odvisna od
izpolnitve pogojev, podanih v četrti alineji preglednice 36 (Uredba o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12208–12212).
S poplavno uredbo so določeni tudi pogoji za izvajanje dejavnosti, in sicer po razredih velike,
srednje, majhne in preostale nevarnosti. Izpostaviti je potrebno predvsem, da se pogoji in
omejitve za izvajanje dejavnosti veţejo na ugotovitve presoj vplivov na okolje (Uredba o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12213).
V razredu velike in srednje nevarnosti so prepovedane vse obravnavane dejavnosti, kot je leto opredeljeno v drugi alineji preglednice 36. Dejavnosti, namenjene zaščiti in reševanju ob
naravnih in drugih nesrečah (gasilci, enote CZ, zdravstvene interventne enote), so
prepovedane, kot je to opredeljeno v drugi alineji preglednice 36, tudi v preostalih dveh
razredih nevarnosti, se pravi v razredu majhne nevarnosti in razredu preostale nevarnosti. V
razredu majhne nevarnosti so prepovedane, kot je to opredeljeno v drugi alineji preglednice
36, še dejavnosti v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaţenje večjega
obsega, ali/in dejavnosti, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in
drugih nesrečah, ter dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrţevanja večjega števila
ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (na primer: bolnišnice, zdravilišča, šole,
vrtci, domovi za starejše občane, podzemne garaţe). Omenjene dejavnosti so v razredu
preostale nevarnosti v osnovi prepovedane, a lahko tudi dovoljene, odvisno od izpolnitve
določenih pogojev, kot je to opredeljeno v tretji alineji preglednice 36. Dejavnosti, povezane z
varovanjem in hranjenjem premične kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega
gradiva (na primer: knjiţnice, arhivi, muzeji in druge podobne dejavnosti), ter dejavnosti,
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povezane s skladiščenjem za vodno okolje nevarnih snovi, določenih s predpisi o varstvu
okolja, so v razredu majhne nevarnosti v osnovi prepovedane, a lahko tudi dovoljene, odvisno
od izpolnitve določenih pogojev, kot je le-to opredeljeno v tretji alineji preglednice 36.
Omenjene dejavnosti so v razredu preostale nevarnosti v osnovi dovoljene, kot je to
opredeljeno v prvi alineji preglednice 36 (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12213).
Pogoji in omejitve iz poplavne uredbe se v prostorskih aktih upoštevajo kot smernice k
načrtovanim prostorskim ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju (11. člen)
(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str.
12207).
Kakor navaja Štravs (2011, str. 17), morajo hidrološko-hidravlične analize izdelati občine, ki
s svojimi načrtovanimi posegi posegajo v poplavna območja. V primeru z občinskim
prostorskim načrtom načrtovanih novih posegov v poplavna območja je potrebno izdelati
karto poplavne nevarnosti – občina sama presodi, ali je potrebna karta za celo občino (boljša
izbira) ali za manjša zaključena območja (Pečelin, 2009; cv: Okoljsko poročilo za Občinski
..., 2013, str. 155).
V splošnih smernicah s področja upravljanja z vodami je podano tudi »Navodilo za
vrednotenje variant z vidika poplavne ogroţenosti v postopku priprave drţavnih prostorskih
načrtov« ali tako imenovano poplavno navodilo (NOVICA 18. 7. 2013: MKO pripravil
"poplavno navodilo" ..., 2013). Predvsem je potrebno izpostaviti naslednje (Kastelic, 2013,
str. 13–16):
 Pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor na poplavnih območjih so
sorazmerni razredu poplavne nevarnosti v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008).
 Za identifikacijo razredov poplavne nevarnosti se v fazi študije variant pri pripravi
drţavnega prostorskega načrta uporablja ţe obstoječe podatkovne podlage v
prioritetnem zaporedju: karta razredov poplavne nevarnosti, opozorilna karta poplav,
podatki in posnetki o obsegu zabeleţenih poplavnih dogodkov za leta 1980, 1987,
1990, 1998, 2007, 2009 in 2010.
Če za posamična območja načrtovane variante ne obstoji karta razredov poplavne
nevarnosti, se preveri kategorija poplave na opozorilni karti poplav. Če ta obstoji, se ta
prevede v razred poplavne nevarnosti na način: območja, ki so na opozorilni karti
poplav označena s kategorijo »pogoste poplave« se štejejo kot območja v razredu
velike poplavne nevarnosti, območja v kategoriji »redke poplave« kot območja v
razredu srednje poplavne nevarnosti in območja v kategoriji »zelo redke
(katastrofalne) poplave« kot območja v razredu majhne poplavne nevarnosti.
Če podatek ne obstoji niti na karti razredov poplavne nevarnosti, niti na opozorilni
karti poplav, se na karti zabeleţenih poplavnih dogodkov preveri, ali je bilo območje
ţe kdaj poplavljeno. V razred poplavne nevarnosti se praviloma prevede na način: kjer
so bile zabeleţene poplave v letih 1980, 1987, 1990, 1998, 2007, 2009 in 2010, se
poplavljena območja štejejo kot območja v razredu majhne poplavne nevarnosti.
 Če trasa ali lokacija potrjene variante načrtovane prostorske ureditve ne posega v
nobenega od razredov poplavne nevarnosti na karti razredov poplavne nevarnosti ali
na opozorilni karti poplav ali v zabeleţenih preteklih poplavljenih območij (za leta
1980, 1987, 1990, 1998, 2007, 2009 in 2010), potem v fazi potrjene variante ni
potrebno določiti razredov poplavne nevarnosti (ni potrebno izdelati hidrološko
hidravlične študije).
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V fazi potrjene variante je potrebno določiti razrede poplavne nevarnosti – izdelati
hidrološko hidravlično študijo – tudi če izdelovalec ekspertnega mnenja54 v okviru
študije variant za kasneje potrjeno varianto sicer ugotovi, da za posamične dele ali
celotno območje te variante podatkov o poplavljanju ni55, vendar pa obstoji
informacija ali vsaj zelo velika verjetnost, da je območje izpostavljeno poplavljanju.56
V splošnih smernicah s področja upravljanja z vodami je podano tudi priporočilo, da so
strokovne podlage s področja urejanja voda dostopne na GIS portalu ARSO (Kastelic, 2013,
str. 16).
Po dostopnih podatkih so občine v porečju Ljubljanice izdelale oziroma izdelujejo karte v
zvezi s poplavami, ne pa tudi z njimi povezano erozijo. Na Geoportalu ARSO so dostopni
podatki integralne karte poplavne nevarnosti (območja dosega poplav: 10-letnih (Q10), 100letnih (Q100) in 500-letnih (Q500)) in integralne karte razredov poplavne nevarnosti (območja
razredov poplavne nevarnosti: velike, srednje, majhne in preostale), ne pa tudi karte v
povezavi z erozijsko nevarnostjo (Geoportal ARSO, 2014a). Na Geoportalu ARSO je
dostopna tudi Opozorilna karta poplav, ki je bila, kot je navedeno v začasnem načrtu
upravljanja voda, pripravljena na podlagi Pravilnika o metodologiji za določanje območij,
ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu
razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007) kot izhodišče za
določitev poplavnih in erozijskih območij (Začasni načrt upravljanja voda ..., 2007, str. 8–9).
Podatki omenjene karte iz leta 2007 so bili posodobljeni in dopolnjeni v obdobju do meseca
marca 2012 (Đurović, 2012, str. 8). Posodobljena in dopolnjena Opozorilna karta poplav
vsebuje tudi območja potencialnega poplavno-erozijskega delovanja hudournikov (Đurović,
2012, str. 8)57, vendar pa kot takšna ni dostopna na omenjenem Geoportalu ARSO (stanje:
3. 3. 2014) (Geoportal ARSO, 2014b). Kakor navajajo Rozman, Fujs in Marinček (2011, str.
221) v zvezi s pripravo kart poplavne in erozijske nevarnosti za občinski prostorski načrt
Občine Vrhnika, za karte erozijske nevarnosti normativi še niso pripravljeni. Potrebni so
dodatni vhodni podatki, ki so bili v preteklosti v naravi merjeni v nezadostnem obsegu. Zaradi
omenjenega karte erozijske nevarnosti niso obvezne. Navajajo tudi, da jih je moţno pripraviti
le na osnovi ocene na terenskih ogledih.58
54

»S poplavnim navodilom je jasno določeno, da se lahko vrednotenje variant načrtovanih prostorskih ureditev v
fazi študije variant opravi na podlagi ti. ekspertnega mnenja. Le-ta pa v čim večji meri zahteva uporabo ţe
obstoječih in ţe plačanih podatkovnih podlag. Ekspertno mnenje se tako opravi na podlagi rezultatov večinoma
ţe obstoječih in z javnim denarjem ţe plačanih poplavnih študij ter drugih ţe obstoječih podatkov o poplavah.«
(NOVICA 18. 7. 2013: MKO pripravil "poplavno navodilo" ..., 2013).
55
Uporablja se ţe obstoječe podatkovne podlage, in sicer karto razredov poplavne nevarnosti, opozorilno karto
poplav, podatke in posnetke o obsegu zabeleţenih poplavnih dogodkov za leta 1980, 1987, 1990, 1998, 2007,
2009 in 2010 – vse javno objavljeno na GIS portalu ARSO (Kastelic, 2013, str. 14).
56
V Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave drţavnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/2011)
je določeno, da so ene od obveznih prilog drţavnega prostorskega načrta tudi strokovne podlage, na katerih
temeljijo rešitve drţavnega prostorskega načrta, in sicer tudi strokovne podlage v zvezi z analizo in preprečitvijo
negativnih vplivov na okolje, na primer hidrološko-hidravlična analiza v skladu s predpisi, ki urejajo vode (33.
člen) (Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave drţavnega prostorskega načrta, 2011, str. 14370).
57
Določitev in razvrstitev poplavno ogroţenih območij v Sloveniji – Povzetek metode dela in rezultatov:
»Namen naloge je s pomočjo izbranega metodološkega pristopa, ki upošteva podatke o nevarnostnem potencialu
(obseg, verjetnost in jakost poplav) in škodnem potencialu (razseţnost, izpostavljenost, ranljivost in vrednost
ljudi, okolja, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine), določiti relevantna poplavno ogroţena območja v
Sloveniji in jih razvrstiti glede na stopnjo ogroţenosti ter na podlagi izdelane razvrstitve, drugih strokovnih
podlag predhodne ocene poplavne ogroţenosti, kakor tudi splošnega poznavanja poplavne problematike na
drţavni ravni, predlagati območja pomembnega vpliva poplav v Sloveniji.« (Đurović, 2012, str. 1).
Ovojnica območij poplav posodobljene in dopolnjene Opozorilne karte poplav je bila uporabljena kot vhodni
podatek za določitev obsega nevarnostnega potenciala (Đurović, 2012, str. 8).
58
Na primer v primeru občine Ig je bila podana inţenirska ocena pričakovane debeline odplavljenega in
odloţenega preperelega kamninskega materiala pri pretoku Q100 (Lesjak, 2009, str. 209).
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4.2.4. Celovita presoja vplivov na okolje
»Namen celovite presoje vplivov na okolje je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti,
ki imajo lahko pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja,
s čimer se uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.« (Presoje
vplivov na okolje, 2013).
V ZPNačrt je določeno, da se za prostorske akte po tem zakonu, razen za drţavni strateški
prostorski načrt, izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje skladno z določbami tega
zakona in določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, pri čemer revizija okoljskega poročila ni
potrebna (16. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4588).
V primeru drţavnega strateškega prostorskega načrta se pripravi poročilo o vplivih izvedbe
tega načrta, s katerim se opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe na gospodarski in socialni
razvoj drţave ter doseganje okoljskih ciljev (23. člen, 24. člen) (Zakon o prostorskem ...,
2007, str. 4588).
Celovita presoja vplivov na okolje:
Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) (Uradni list RS, št.
39/2006) določa, da je zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in
preventive potrebno v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta
in njegovih sprememb (v nadaljevanju opredelitve na podlagi obravnavanega zakona se
uporablja: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito
presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje
ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in
kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje (40. člen) (Zakon o varstvu okolja ..., 2006, str.
4160).
Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan, ki ga na podlagi zakona sprejme
pristojni organ drţave ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja voda,
gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa,
ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij
in turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je potrebno izvesti
presojo vplivov na okolje, skladno s tem zakonom, ali če je zanj zahtevana presoja
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave (40. člen) (Zakon o varstvu okolja ...,
2006, str. 4160).
Ne glede na omenjene določbe se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug
plan, če ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, oceni, da bi njegova izvedba lahko
pomembneje vplivala na okolje (40. člen) (Zakon o varstvu okolja ..., 2006, str. 4160).
Merila za ocenjevanje omenjenih pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje so
predpisana z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v
postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/2009) (Zakon o varstvu
okolja ..., 2006, str. 4160; Uredba o merilih ..., 2009, str. 700). Omenjena uredba določa:
merila za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov plana, programa, načrta ali
drugega splošnega akta in njegovih sprememb (v nadaljevanju opredelitve na podlagi
obravnavane uredbe se uporablja: plan) na okolje v postopku celovite presoje vplivov na
okolje, če se z njim ne določa ali načrtuje posega v okolje, za katerega je potrebno izvesti
presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja, ali se zanj ne zahteva presoje
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave; merila za ocenjevanje verjetnosti
pomembnejših vplivov plana na okolje, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za
katerega je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja,
ali se zanj zahteva presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, kadar določa
rabo majhnih območij na lokalni ravni, ali kadar gre za manjše spremembe plana (1. člen)
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(Uredba o merilih ..., 2009, str. 700).
Ne glede na zgoraj podane določbe se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan,
izdelan na podlagi plana, za katerega je bila ţe izvedena celovita presoja vplivov na okolje,
če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi
katerega je pripravljen (40. člen) (Zakon o varstvu okolja ..., 2006, str. 4160). Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C) (Uradni list RS, št.
108/2009) za besedilom »izvedena celovita presoja vplivov na okolje,« dodaja besedilo »če
za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji,« (11. člen) (Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu ..., 2009, str. 14779). Celovita presoja
vplivov na okolje se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen obrambi drţave, zaščiti in
reševanju ter za proračun ali finančne načrte drţave ali občine (40. člen) (Zakon o varstvu
okolja ..., 2006, str. 4160).
V Uredbi o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana,
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/2009) je med drugim določeno, da
je za plan, na katerega se nanaša obravnavana uredba, potrebno oceniti, ali je verjetno, da
bo le-ta pomembneje vplival na okolje. Podrobnejše merilo za ocenjevanje pomembnejših
vplivov je tudi pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, tudi ob upoštevanju
škodljivega delovanja voda (na primer poplavna in erozijska območja) (2. člen) (Uredba o
merilih ..., 2009, str. 700). Posegi v prostor, ki se s prostorskim aktom načrtujejo na
poplavnem območju, kaţejo na mogoč pomemben vpliv plana na okolje (Odločba o
ugotovitvi …, 2011, str. 10037).
Presoja vplivov na okolje in drţavni prostorski načrt:
Presoja vplivov na okolje se izvede za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje
(Presoje vplivov na okolje, 2013). Izvesti jo je potrebno pred začetkom izvajanja posega, ki
lahko pomembno vpliva na okolje (50. člen) (Zakon o varstvu okolja ..., 2006, str. 4162).
Vrste posegov v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, so določene
z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list
RS, št. 51/2014) (Uredba o posegih v okolje ..., 2014). Opomba: Z dnem uveljavitve
omenjene uredbe, 22. 7. 2014, je prenehala veljati Uredba o vrstah posegov v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/2006; s
spremembami in dopolnitvami) (Uredba o posegih v okolje ..., 2014, str. 5873).
Postopek presoje vplivov na okolje se izvede skupaj s postopkom priprave drţavnega
prostorskega načrta, razen v določenih primerih (Zakon o umeščanju ..., 2010; Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012). V dokumentu »Predlog Zakona
o umeščanju prostorskih ureditev drţavnega pomena v prostor« (2013, str. 1) je v navedbah,
ki se nanašajo na takratno urejenost tematike umeščanja prostorskih ureditev drţavnega
pomena v prostor, navedeno tudi, da se »postopek presoje vplivov na okolje (PVO) vodi
izključno po Zakonu o varstvu okolja, in sicer ne v fazi prostorskega načrtovanja, temveč v
fazi projektiranja oziroma pridobivanja gradbenih dovoljenj«. Kakor je razvidno iz
omenjenega dokumenta, je izvedba presoje vplivov na okolje pomembna tudi z vidika
omogočanja začetka črpanja evropskih sredstev (Predlog …, 2013, str. 6).
V diplomskem delu presoja vplivov na okolje bolj podrobno ni obravnavana.
Če je za prostorske akte potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se postopek
celovite presoje vplivov na okolje vodi skupaj s postopkom priprave prostorskega akta59
(Zakon o prostorskem ..., 2007; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem

59

»Z novo ureditvijo v ZPNačrt je bila torej doseţena določena stopnja sinhronizacije obeh postopkov, ne pa
tudi dejanska vključitev postopka CPVO v postopke priprave prostorskih aktov.« (Prelog, 2011, str. 135).
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..., 2009; Zakon o umeščanju ..., 2010; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem ..., 2012; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012).
Pripravljavec plana, za katerega se izvede celovita presoja vplivov na okolje, mora pred
izvedbo celovite presoje vplivov na okolje zagotoviti okoljsko poročilo (41. člen) (Zakon o
varstvu okolja ..., 2006, str. 4160). Okoljsko poročilo je dokument, v katerem se opredelijo,
opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana, programa, načrta, prostorskega ali
drugega akta (v nadaljnji opredelitvi na podlagi obravnavane uredbe se uporablja: plan) na
okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter moţne
alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša (3.
člen) (Uredba o okoljskem poročilu ..., 2005, str. 7766–7767).60
Nekatere določbe, ki se nanašajo na vsebino okoljskega poročila, podane z Uredbo o
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Uradni list RS, št. 73/2005):
 Okoljsko poročilo mora med drugim vsebovati tudi naslednje informacije (6. člen)
(Uredba o okoljskem poročilu ..., 2005, str. 7767):
 navedbo morebitnih okoljskih problemov, ki so pomembni za plan,
predvsem tistih, ki so povezani z varovanimi območji in drugimi območji
s posebnim pravnim reţimom;
 pomembne vplive plana na okolje, ki so lahko neposredni, daljinski,
kumulativni in sinergijski, kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni, trajni
in začasni, pozitivni in negativni, in se nanašajo na biotsko raznovrstnost,
ţivalstvo, rastlinstvo, tla, vodo, zrak, podnebne dejavnike, materialne
dobrine, kulturno dediščino skupaj z arhitekturno in arheološko
dediščino, krajino, prebivalstvo in zdravje ljudi ter njihova medsebojna
razmerja;
 pomembne vplive plana na nastanek ali povečano nevarnost nastanka
naravne ali druge nesreče;
 predvidene ukrepe za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo
posledic kakršnihkoli pomembnih bistvenih ali uničujočih vplivov plana
na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne
dediščine (v nadaljnji opredelitvi na podlagi obravnavane uredbe se
uporablja: omilitveni ukrepi).
 V Prilogi 1 obravnavane uredbe, ki se nanaša na vsebino okoljskega poročila, je bolj
podrobno določeno tudi, da mora okoljsko poročilo vsebovati tudi: podatke o stanju
okolja, v sklopu le-teh pa tudi:
 povzetek veljavnih pravnih reţimov na varovanih območjih ali njihovih
delih, podatke o pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma drugih
smernic za pripravo plana ter strokovnih podlagah in stopnjo njihovega
upoštevanja v planu, zlasti glede omilitvenih ukrepov (Uredba o
okoljskem poročilu ..., 2005, str. 7770).
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Če se plan nanaša na zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena
območja v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave (v nadaljnji opredelitvi na podlagi obravnavane uredbe
se uporablja: varovana območja), se pri pripravi okoljskega poročila uporabljajo tudi določbe predpisa, ki ureja
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja (3. člen) (Uredba o okoljskem poročilu ...,
2005, str. 7767).
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Slika 71: Vplivi izvedbe prostorskega akta na okolje z vidika poplav.

Opombe: Pri pripravi okoljskega poročila se praviloma uporablja obstoječe znanje in postopki vrednotenja ter
upošteva vsebina in natančnost plana (41. člen) (Zakon o varstvu okolja ..., 2006, str. 4160)./Posegi v prostor, ki
se načrtujejo s prostorskim aktom na poplavnem območju, kaţejo na mogoč pomemben vpliv plana na okolje
(Odločba o ugotovitvi …, 2011, str. 10037)./V primeru z občinskim prostorskim načrtom načrtovanih novih
posegov v poplavna območja je potrebno izdelati karto poplavne nevarnosti – občina sama presodi, ali je
potrebna karta za celo občino (boljša izbira) ali za manjša zaključena območja (Pečelin, 2009; cv: Okoljsko
poročilo za Občinski ..., 2013, str. 155).

V poplavni uredbi je določeno, da se za pripravo okoljskega poročila, v skladu s predpisom o
celoviti presoji vplivov na okolje na posameznem območju poplav in z njimi povezane
erozijske nevarnosti pogoji in omejitve, ki so podani v prilogah te uredbe (poglavje
diplomskega dela 4.2.3. Smernice, strokovne podlage, podatki nosilcev urejanja prostora),
lahko uporabljajo kot eno od meril za vrednotenje posledic izvedbe plana, s katerim bi bilo na
tem območju moţno vplivati na okoljske cilje plana tako, da se okolje zaradi tega spreminja
oziroma v njem potekajo naravni procesi drugače, kakor bi sicer (12. člen) (Uredba o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12207).
V diplomskem delu so posebej obravnavani naslednji primeri okoljskih poročil, predvsem z
vidika obravnave poplavne problematike: Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Strateškega
prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (september 2007) (pripravljavec: Oikos,
svetovanje za razvoj, d.o.o.); Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega
prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (november 2009) (pripravljavec: Oikos,
svetovanje za razvoj, d.o.o.) in kasnejše Dopolnitve okoljskega poročila za Izvedbeni
prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – za predlog Izvedbenega prostorskega načrta po
izvedenih usklajevanjih in dopolnitvah predloga (junij 2010) (pripravljavec: Oikos,
svetovanje za razvoj, d.o.o.); Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika
(februar 2011 – dopolnitve: december 2011, april 2012, junij 2012, julij 2012, september
2012, december 2012, februar 2013) (pripravljavec: Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o.)
(priloga 4). V omenjenih okoljskih poročilih je poplavna problematika obravnavana. Podano
je vrednotenje z vidika poseganja na poplavna območja in opredelitev omilitvenih ukrepov;
analiza in opredelitev do obravnave smernic, ki so jih podali nosilci urejanja prostora v
postopku priprave prostorskega akta ... Na tem mestu je potrebno omeniti, da je okoljsko
poročilo, kakor je navedeno v »Okoljskem poročilu za Občinski prostorski načrt Občine
Vrhnika« (2013, str. 4), strateški dokument.
Kakor je razvidno iz obravnavanih okoljskih poročil, ima pripravljavec okoljskega poročila
lahko pomembno vlogo – v podanih navedbah ni navedeno, na katero problematiko točno se
le-te nanašajo:
 V primeru strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana: »V času priprave
SPN MOL smo podajali sprotna mnenja na delovne verzije SPN MOL in poskušali
usmerjati načrtovalca akta, tako da bodo s predvidenimi ukrepi in usmeritvami
dolgoročno doseţeni pozitivni vplivi na okolje.« (Okoljsko poročilo za Strateški ...,
2007, str. 131).
 V primeru izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana: »Ob procesu
priprave OP smo dosegli, da se je večina specifičnih omilitvenih ukrepov, ki se
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nanašajo na posamezne lokacije, ţe vključile v prostorske izvedbene pogoje za
določene enote urejanja prostora ...« (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek
Izvedbenega ..., 2009, str. 149).
V primeru občinskega prostorskega načrta za Občino Vrhnika: »Tekom postopka
priprave dopolnjenega osnutka OPN smo kot pripravljavci okoljskega poročila (OP)
na podlagi osnutka OPN, analize stanja okolja in izvedenega terenskega ogleda
naročnika in prostorskega načrtovalca opozorili na nesprejemljivost nekaterih
obstoječih in predvidenih posegov.« »Pri izdelavi tega poročila pa smo ugotovili, da
so bile ključne pripombe večinoma ustrezno upoštevane in OPN temu primerno
dopolnjen.« (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 67).

4.2.5. Vloga drţave in občin, javnosti in nekaterih drugih udeleţencev
»V obstoječem sistemu urejanja prostora je pristojnost za izvajanje nalog prostorskega
razvoja razdeljena med drţavo in občine, tej delitvi pa sledi tudi prostorsko načrtovanje kot
del urejanja prostora oziroma kot osrednji inštrument prostorskega razvoja. Naloge
prostorskega razvoja in prostorskega načrtovanja so v tem sistemu v izvirni pristojnosti občin,
drţava pa določa predvsem normativni okvir in sprejema strateške odločitve in usmeritve.
Vendar pa drţava deluje tudi na povsem izvedbeni ravni, saj so kljub izvirni pristojnosti
občin, da urejajo in načrtujejo svoj prostorski razvoj, nekateri projekti oziroma področja tako
pomembna in obseţna, da nalog in odločitev v zvezi z njimi ni moţno prepustiti občinam,
ampak jih mora prostorsko načrtovati in umestiti v prostor drţava sama. V tej zvezi govorimo
o prostorskih ureditvah drţavnega pomena.« (Predlog …, 2013, str. 1).
Vsak, ki sodeluje pri pripravi in sprejemu prostorskega akta, ima določeno vlogo in lahko tudi
določen vpliv na prostorski akt oziroma njegovo vsebino. Po ZPNačrt je pripravljavec
prostorskega akta drţavni organ ali organ lokalne skupnosti, ki je odgovoren za njegovo
pripravo (2. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586). V diplomskem delu je nekoliko
tudi ţe opredeljena vloga nekaterih pomembnih oziroma ključnih udeleţencev, kot so na
primer nosilci urejanja prostora61, pomembna je lahko tudi vloga pripravljavca okoljskega
poročila ... Tudi javnost ima določeno vlogo. ZPNačrt določa temeljna načela, in sicer tudi
načelo javnosti (5. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586).
Pri prostorskem načrtovanju morajo pristojni drţavni in občinski organi
skladno z določbami tega zakona omogočati izraţanje interesov posameznic in
posameznikov, skupin prebivalstva in udeleţbo vseh zainteresiranih oseb v
postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov (5. člen) (Zakon o
prostorskem ..., 2007, str. 4586).
Vsakdo ima pravico biti obveščen o postopkih priprave prostorskih aktov ter v
teh postopkih sodelovati s pobudami, mnenji in na drugačne načine, skladno z
določbami tega zakona (5. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586).
Pristojni drţavni in občinski organi morajo skladno s tem zakonom in z
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, vsakomur omogočiti
vpogled v prostorske akte, njihova strokovna gradiva in v druge dokumente,
povezane s prostorskim načrtovanjem, ter o zadevah prostorskega načrtovanja
obveščati javnost (5. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586).
Ministrstvo za okolje in prostor v »Priporočilu občinam za zgodnejše vključevanje javnosti
v postopke priprave prostorskih aktov lokalnih skupnosti« (2011, str. 1) med drugim
navaja:
Sodelovanje pri urejanju prostora je pravica in odgovornost vsakogar. Vključevanje
javnosti v urejanje prostora vpliva na stopnjo odgovornosti uporabnikov za stanje v
prostoru, povečuje verodostojnost sprejetih odločitev, prispeva h kakovosti stanja in rabe
Načelo
javnosti
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Prelog (2011, str. 113) navaja, da je naloga nosilcev urejanja prostora zastopanje javnega interesa.
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prostora ter krepi pripadnost skupnosti. Pravica do sodelovanja ne pomeni uveljavljanje
posameznih rešitev in potreb v prostoru, temveč je priloţnost za njihovo predstavitev,
primerjavo z drugimi in predvsem pot do oblikovanja novih skupnih potreb in boljših
rešitev v prostoru.

 Drţavni strateški prostorski načrt:
Z ZPNačrt je določeno, da ministrstva in občine v postopku priprave drţavnega strateškega
prostorskega načrta sodelujejo s posredovanjem pripomb in predlogov, do katerih mora
ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, zavzeti stališče (25. člen). Omenjeno stališče se
upošteva v nadaljevanju postopka (26. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4590).

 Drţavni prostorski načrt:
V primeru priprave drţavnega prostorskega načrta po ZPNačrt (Zakon o prostorskem ...,
2007, str. 4589):
 Ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, zagotovi javno razgrnitev in javno
obravnavo. Javnost podaja pripombe in predloge. Pripombe in predloge javnosti je
potrebno preučiti in do njih zavzeti stališče (32. člen).
 Občine, območje katerih zajema, podajajo pripombe in predloge. Pripombe in
predloge občin je potrebno preučiti in do njih zavzeti stališče (33. člen).
 Obe omenjeni stališči se upošteva v nadaljevanju postopka (34. člen).
Z ZUPUDPP so omenjene določbe ZPNačrt, ki se nanašajo na drţavni prostorski načrt,
prenehale veljati (68. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12138).
Po ZUPUDPP sta pobudnik priprave drţavnega prostorskega načrta, to je ministrstvo, v čigar
delovno področje spada prostorska ureditev, za načrtovanje katere daje pobudo, in
koordinator priprave načrta, to je ministrstvo, pristojno za prostor, odgovorna za pripravo
drţavnega prostorskega načrta (12. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12128).
ZUPUDPP-A pa določa, da je poleg pobudnika in koordinatorja za pripravo drţavnega
prostorskega načrta odgovoren tudi investitor (3. člen) in soodgovorni za njegovo pripravo so
tudi drţavni nosilci urejanja prostora (4. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
umeščanju ..., 2012, str. 5979). Po ZUPUDPP je investitor oseba, ki naroči izdelavo
drţavnega prostorskega načrta, oziroma, ki izvede z njim načrtovane prostorske ureditve (12.
člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12128).
ZUPUDPP določa tudi prostorsko konferenco, ki je stalna delovna skupina koordinatorja in
drţavnih nosilcev urejanja prostora, ki z rednim medsebojnim usklajevanjem in
dogovarjanjem določajo aktivnosti, potrebne za učinkovito pripravo drţavnih prostorskih
načrtov ter usklajujejo različne javne interese, vezane na postopek njihove priprave. Člani
prostorske konference so predstavnik koordinatorja, predstavniki drţavnih nosilcev urejanja
prostora, predstavnik organa, pristojnega za geodetske zadeve (z namenom preverjanja
razpoloţljivosti in ustreznosti geodetskih podlag za območje, za katero je dana pobuda),
predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (ki odloča v postopku celovite presoje
vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje) ter tudi vsakokratni pobudnik in investitor (15.
člen). Člani prostorske konference si morajo prizadevati za takšne rešitve in pogoje, ki ob
upoštevanju temeljnih načel prostorskega načrtovanja in zagotavljanju in varovanju javnih
interesov, ki jih zastopajo, omogočajo načrtovanje in izvedbo predvidenih prostorskih
ureditev (16. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12128). Potrebno je poudariti tudi vlogo
občine kot lokalnega nosilca urejanja prostora, kot le-to določa obravnavani zakon. Lokalni
nosilec urejanja prostora je občina, katere območje oziroma del območja je zajeto v območju
drţavnega prostorskega načrta. Občina skrbi za enotno zastopanje vseh lokalnih javnih
interesov v postopku priprave drţavnega prostorskega načrta napram koordinatorju in drugim
udeleţencem postopka priprave drţavnega prostorskega načrta (14. člen) (Zakon o umeščanju
..., 2010, str. 12128). Med drugim sodeluje tudi s pripombami in predlogi, katere je potrebno
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preučiti in do njih zavzeti stališče, katerega se nato v nadaljnjem postopku mora tudi
upoštevati (Zakon o umeščanju ..., 2010; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
umeščanju ..., 2012).
Po ZUPUDPP javnost na pobudo, ki je dostopna na spletnih straneh koordinatorja, to je
ministrstva, pristojnega za prostor, podaja predloge62. Z namenom podrobnejše seznanitve
javnosti se lahko organizira tudi posvet (19. člen). Na podlagi analize predlogov javnosti ter
tudi pridobljenih gradiv/dokumentov nosilcev urejanja prostora, podanih na pobudo, se
ugotovi, katere podatke in strokovne podlage je ob upoštevanju smernic še potrebno
pridobiti ... V analizi se preveri tudi, ali v območju predlaganih prostorskih ureditev obstajajo
nasprotujoči si javni interesi (20. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12129). V
nadaljevanju postopka javnost podaja pripombe in predloge, do katerih je potrebno zavzeti
stališče, ki ga je nato v postopku potrebno tudi upoštevati (Zakon o umeščanju ..., 2010).

 Občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrt, regionalni prostorski načrt:
Zakonodaja določa, da v postopku občinskega prostorskega načrta ter občinskega podrobnega
prostorskega načrta, za pripravo katerih je odgovorna občina, javnost na dopolnjen osnutek
prostorskega akta poda pripombe in predloge, do katerih je potrebno zavzeti stališče in ga tudi
upoštevati v nadaljevanju postopka.63 Tako je tudi v primeru regionalnega prostorskega
načrta, za pripravo katerega so odgovorne udeleţene občine (Zakon o prostorskem ..., 2007;
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2009).64
V nadaljevanju so podane nekatere opredelitve oziroma primeri v zvezi z zgoraj omenjenim:
 V primeru priprave občinskega prostorskega načrta sta zagotavljanje in priprava
ustreznih strokovnih podlag ključnega pomena za njegovo vsebino. Občine same
določijo potrebne strokovne podlage ob upoštevanju lastnih potreb, razvojnih vizij in
problemov v prostoru (Konečnik Kunst, 2011, str. 147). Kumerjeva (2011, str. 93)
navaja, da je izbor strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati za občinski prostorski
načrt, s predpisi ni določen in je odvisen od strokovne presoje urbanista – prostorskega
načrtovalca – in ker prostorski predpisi ne določajo nabora in obsega obveznih
strokovnih podlag za občinski prostorski načrt, jih občine (ţupani) ne naročajo
oziroma jih naročajo v pomanjkljivem obsegu (Kumer, 2011, str. 87).
 Primer drţavnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec:
Vloga javnosti in občin, predvsem Dobrove - Polhov Gradec, na območju katere bodo
na podlagi sprejetega drţavnega prostorskega načrta izvedeni največji posegi v prostor
(suhi zadrţevalnik Razori ...), je imela velik vpliv na pripravo in vsebino drţavnega
prostorskega načrta – preverjene so bile različne rešitve, pripravljene oziroma
dopolnjene strokovne podlage ... (Drţavni prostorski načrt ..., 2011; Drţavni
prostorski načrt ..., 2012; Drţavni prostorski načrt ..., 2013; Prosen Verbič, 2013).
 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je začelo s širšo strokovno in javno razpravo o
prenovi strateških prostorskih usmeritev drţave ... Na posvet, organiziran v ta namen,
je povabilo tudi »zainteresirane institucije, posameznike in javnost, ki delujejo na
področju prostorskega razvoja« in jih pozvalo, »da z udeleţbo na posvetu in
62

Predlogi javnosti:
 po ZUPUDPP: predlogi, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude (19. člen) (Zakon o umeščanju ...,
2010, str. 12129);
 po ZUPUDPP-A: predlogi, priporočila, usmeritve in mnenja (7. člen) (Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012, str. 5980).
63
Prelog (2011, str. 129) navaja, da je stališče dokončno – ni mišljeno, da bi javnost dajala nove pripombe ali s
stališčem kakorkoli polemizirala.
64
Ministrstvo za okolje in prostor je občinam podalo tudi priporočilo v zvezi z zgodnejšim vključevanjem
javnosti v postopke priprave prostorskih aktov (Priporočilo občinam za zgodnejše vključevanje ..., 2011).
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predstavitvijo svojih izkušenj, prispevajo k čim bolj kakovostni razpravi in osvetlitvi
vseh ključnih vidikov za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije«
(NOVICA 5. 3. 2014: Deset let Strategije prostorskega razvoja Slovenije ..., 2014).
Moţnosti za zagotavljanje javnega interesa, strokovnosti in smotrnosti z vidika problematike
poplav skozi postopke priprave in sprejema prostorskih aktov tako so, tudi z omenjenim.
Naslednji primer pa kaţe na vpliv na samo zakonodajo oziroma izvrševanje le-te.
Po ZPNačrt-B lahko občina pod določenimi pogoji izvede manjšo širitev območja stavbnih
zemljišč v obdobju do uveljavitve občinskega prostorskega načrta, vendar najkasneje do
1. 1. 2015 (29. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012,
str. 5978) – z ZPNačrt-C pa uveljavitev občinskega prostorskega načrta pri omenjenem nima
več nobene vloge (1. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in
dopolnitvah ..., 2012, str. 12138). Določeno je, da se izjemoma dopusti manjšo širitev
območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov, ki predstavlja funkcionalno
zaokroţitev obstoječe pozidave, namenjene opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih,
turističnih ali športnih dejavnosti (29. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem ..., 2012, str. 5978) – ZPNačrt-C dodaja še storitvene in obrtne dejavnosti (1.
člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah ..., 2012,
str. 12138) – pod določenimi pogoji, in sicer tudi:
 »da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami
občine« (29. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ...,
2012, str. 5978);
 »da širitev območja stavbnih zemljišč ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana,
ogroţena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljena poseben
pravni reţim« (29. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
..., 2012, str. 5978) – omenjeno ZPNačrt-C spreminja, in sicer: »da širitev območja
stavbnih zemljišč bistveno ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogroţena
in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljena poseben pravni
reţim, razen v primerih, ko predvideni posegi niso v nasprotju s temi reţimi« (1. člen)
(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah ..., 2012,
str. 12138).
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč sprejme občinski svet na pobudo
zainteresiranega investitorja gradnje po predhodni preveritvi, ali so izpolnjeni predpisani
pogoji. Ministrstvo, pristojno za prostor, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in okolje,
preverita skladnost sklepa s pogoji. Sklep nadomešča občinski prostorski akt, ki določa
območja namenske rabe prostora v delu, na katerega se sklep nanaša (29. člen) (Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012, str. 5978).
Z obravnavanim so bile omogočene spremembe namenske rabe, ko zakonodaja sicer ni
dopuščala spreminjanja in dopolnjevanja še veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov
občin. V dokumentu »Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju« (2012) je v obrazloţitvi navedeno tudi: »Glede na to, da posamezne občine v
Republiki Sloveniji še kar nekaj časa ne bodo sprejele svojih temeljnih prostorskih aktov,
občinskih prostorskih načrtov, bi se v posameznih občinah lahko močno upočasnil razvoj
navedenih dejavnosti, ki je v glavnem povezan tudi s prostorsko širitvijo, lahko pa bi se tudi
zgodilo, da bi se bila zaradi nezmoţnosti prostorske širitve posamezna uspešna podjetja
primorana seliti iz obstoječih lokacij, kar bi bilo v gospodarski recesiji še posebno
nesprejemljivo.« Na tem mestu je potrebno tudi poudariti, da se s spremembami in
dopolnitvami, ki so stopile v veljavo nekaj mesecev kasneje, določbe niso več nanašale samo
na občine s še veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov občin (Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah ..., 2012, str. 12138).
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Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana, in drugi so obravnavani
29. člen ZPNačrt-B in 1. člen ZPNačrt-C tudi izpodbijali – omenjeno je po njihovem mnenju
v neskladju s številnimi akti/dokumenti. Med drugim navajajo tudi, da naj bi z izvrševanjem
teh določb nastale teţko popravljive škodljive posledice. Navedli so sprejemanje sklepov s
strani občin brez upoštevanja veljavnih občinskih prostorskih načrtov, gradnjo objektov na
podlagi takšnih odločitev pa označili za nepovraten in nepopravljiv učinek na okolje, prostor,
kmetijska zemljišča oziroma varovana območja. Zaradi omenjenega so predlagali, da Ustavno
sodišče do končne odločitve zadrţi izvrševanje omenjenih določb. 27. 4. 2013 je tudi začel
učinkovati sklep Ustavnega sodišča o začasnem zadrţanju izvrševanja prvega, drugega in
tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka obravnavanega 29. člena. Tako občine
do končne odločitve Ustavnega sodišča ne morejo več širiti območij stavbnih zemljišč po
posebnem postopku – navedeno pa ne vpliva na ţe veljavne sklepe (Sklep o začasnem
zadrţanju ..., 2013).
4.2.6. Razmerja med prostorskimi akti
Po ZPNačrt so razmerja med prostorskimi akti naslednja (15. člen) (Zakon o prostorskem ...,
2007, str. 4588):
 Drţavni prostorski načrt ne sme biti v nasprotju z drţavnim strateškim prostorskim
načrtom, razen v primeru načrtovanja prostorskih ureditev za sanacijo naravnih in
drugih nesreč iz tretjega odstavka 27. člena65.
 Regionalni prostorski načrt ne sme biti v nasprotju z drţavnimi prostorskimi akti.
 Občinski prostorski akti ne smejo biti v nasprotju z drţavnimi prostorskimi akti in
regionalnim prostorskim načrtom.
 Občinski prostorski načrt ne sme biti v nasprotju z občinskim strateškim prostorskim
načrtom.
 Občinski podrobni prostorski načrt mora biti skladen z občinskim prostorskim
načrtom.
Zgoraj, v prvi alineji podane določbe ZPNačrt, ki se nanašajo na drţavni prostorski načrt, so z
dnem uveljavitve ZUPUDPP prenehale veljati (68. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str.
12138). V omenjenem zakonu je določeno:
 Drţavni prostorski načrt ne sme biti v nasprotju z drţavnim strateškim prostorskim
aktom (3. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12126).
Na razmerja med prostorskimi akti kaţejo tudi določbe ZPNačrt, ki določajo priloge
prostorskega akta, in sicer izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na
obravnavano območje, je obvezna priloga prostorskega akta, razen pri drţavnem strateškem
prostorskem načrtu (19. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4588).
Z vidika hierarhije med prostorskimi akti je ključnega pomena, kako je poplavna
problematika vključena ţe v temeljni, krovni prostorski akt oziroma kako jo ta obravnava.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije in tudi Prostorski red Slovenije sta podlaga za
pripravo ostalih prostorskih aktov. Oba obravnavata problematiko poplav (poglavje
diplomskega dela 4.2.3.1. Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red
Slovenije). Pri načrtovanju rabe in dejavnosti v prostoru se naravne procese, ki lahko ogroţajo
poselitev in človekove dejavnosti, obvezno upošteva kot omejitev. Prostorski razvoj se
načrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč. S preventivnim prostorskim
načrtovanjem se: dejavnosti razmešča v prostor izven območij potencialnih nesreč; primarne
dejavnosti v nevarnih in ogroţenih območjih upravlja ustrezno; nadzoruje aktivnosti, ki lahko
povzročajo naravne in druge nesreče. Na ogroţenih območjih se z zaščitnimi ukrepi
65

Z drţavnim prostorskim načrtom se načrtujejo tudi prostorske ureditve, ki so skladno s predpisi potrebne
zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč (3. odstavek 27. člena) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str.
4589).
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zagotavlja ustrezno varnost oziroma se obstoječe, z naravnimi nesrečami nezdruţljive
dejavnosti dolgoročno umika iz omenjenih območij (Odlok o strategiji prostorskega razvoja
Slovenije (OdSPRS), 2004; Uredba o prostorskem redu Slovenije, 2004). Navedene so le
nekatere vsebine, ki pa se morajo odraţati v ostalih prostorskih aktih oziroma njihova vsebina
ne sme biti z omenjenim v nasprotju. Kakšna so razmerja med prostorskimi akti je prikazano
tudi na sliki 72.
Slika 72: Nekateri poudarki glede postopkov priprave in sprejema ter vsebine prostorskih
aktov na podlagi prostorskih predpisov.
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Opombe:
ZUreP-1 = Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.))
OdSPRS = Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Uradni list RS, št. 76/2004)
UrPRS = Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004)
Pravilnik o DPN (Uradni list RS, št. 99/2007) = Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave drţavnega
prostorskega načrta ter o načinu priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in
primerjave (Uradni list RS, št. 99/2007)
Pravilnik o OPN = Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih
za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št.
99/2007)
Pravilnik o OPPN = Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/2007)
Pravilnik o RPN = Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list
RS, št. 99/2007)
Pravilnik o DPN (Uradni list RS, št. 106/2011) = Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave drţavnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/2011)
Ker gre za strateška prostorska akta na drţavni ravni, sta od prostorskih aktov, na podlagi pretekle prostorske
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zakonodaje, obravnavana Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije, zaradi pomena
in stanja na občinskem nivoju, ko marsikje kot temeljni občinski prostorski akt še vedno veljajo prostorske
sestavine planskih aktov občin, pa tudi le-te./Drugi posebni postopki priprave prostorskih aktov oziroma
sprememb in dopolnitev prostorskih aktov niso obravnavani./Prostorske ureditve, ki so skupnega drţavnega in
regionalnega oziroma drţavnega in lokalnega pomena, niso obravnavane./V primeru prenehanja veljavnosti
oziroma sprememb in dopolnitev določb oziroma predpisov je to tudi navedeno./ ZUPUDPP-A spreminja in
dopolnjuje ZUPUDPP. V primeru, da je navedeno »določeno tudi z ZUPUDPP-A«, le-to velja na
obravnavanem splošnem nivoju podajanja opredelitev, podrobneje pa so v konkretnih določbah med obema
zakonoma lahko tudi razlike. Tako velja tudi v primeru sprememb in dopolnitev z ZPNačrt-A oziroma z
ZPNačrt-B.

Viri: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), 2002; Odlok o strategiji prostorskega razvoja
Slovenije (OdSPRS), 2004; Uredba o prostorskem redu Slovenije, 2004; Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave drţavnega prostorskega načrta ..., 2007; Pravilnik o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega podrobnega ..., 2007; Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega prostorskega načrta ..., 2007; Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave regionalnega ..., 2007; Zakon o prostorskem ..., 2007; Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2009; Zakon o umeščanju ..., 2010; Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave drţavnega prostorskega načrta, 2011; Predlog ..., 2012; Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ..., 2012; Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o umeščanju ..., 2012.
4.3. Obravnava problematike poplav v preteklosti
Štravs (2011, str. 16) navaja, da je bilo za bolj aktivno vključevanje področja poplavne
problematike v postopke prostorskega načrtovanja potrebno najprej sprejeti poplavno
direktivo in nato še poplavno uredbo (priloga 3), čeprav bi moralo po njegovem mnenju
»upoštevanje potencialnega škodljivega delovanja voda ţe od nekdaj predstavljati enega
izmed ključnih vhodnih podatkov za kakršnokoli načrtovanje v prostoru«.
Kakor je razvidno v predhodnem zakonu o vodah, je bila problematika poplav v preteklosti
obravnavana, predvsem pa z vidika zagotavljanja obrambe pred poplavami in erozijo (z
upoštevanjem celovitosti povodja) (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah,
198166). S sedaj veljavnim Zakonom o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002) se je
določilo območje, ki je ogroţeno zaradi poplav in zaradi erozije celinskih voda in morja
oziroma poplavno območje in erozijsko območje, ter pogoji v zvezi s posegi v prostor
oziroma izvajanjem dejavnosti na tovrstnem območju (83. člen, 84. člen, 85. člen, 86. člen,
87. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661, 7662)67. Največje spremembe pa je na tem
področju povzročil prenos poplavne direktive v slovenski pravni red in v skladu s tem izdani
podzakonski predpisi. Štravs (2011, str. 16) navaja, da se s poplavno direktivo z vidika
zagotavljanja poplavne varnosti vpeljujejo novi principi, ki ne temeljijo več samo na
gradbenih ukrepih, temveč vedno bolj temeljijo tudi na preventivnih in negradbenih ukrepih,
ki se v praksi uveljavljajo predvsem preko postopkov s področja urejanja prostora in graditve
objektov.
Upravljanje z vodami v preteklosti je razvidno tudi iz vodnogospodarskih osnov. V
Vodnogospodarskih osnovah Slovenije, izdanih leta 1978, je med drugim zapisano: »Naravni
vodni reţim bomo uspešno prilagajali potrebam naše razvijajoče se druţbe le na osnovi
temeljitega poznavanja vodnih danosti in načinov uporabe vode, kar mora biti vse zbrano in
obdelano v vodnogospodarskih osnovah. Njihov namen je ob vodnogospodarski bilanci
ugotoviti in stalno spremljati prostorsko, časovno in količinsko porazdelitev razpoloţljivih
66

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/1981) je podano celotno
besedilo spremenjenega in dopolnjenega Zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 16/1974) (Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o vodah, 1981, str. 2308).
67
Štravs (2011, str. 18) opozarja, da je potrebno dodati jasne definicije pojmov poplavna nevarnost, poplavna
ogroţenost – in ga na primer v 83. členu jasno ločiti od poplavne nevarnosti.
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voda, njihovo kakovostno stanje ter moţnosti koriščenja vode, oziroma prilagajanja naravnih
danosti potrebam gospodarstva in njegovega razvoja, upoštevaje pri tem zakonitost pojavov.«
Dokument med drugim opredeljuje:
 varstvo pred škodljivim delovanjem voda – poudarek je na gradbenih ukrepih za
urejanje vodnega reţima;
 melioracije zemljišč – poudarek je na optimalni usposodobitvi določenih površin za
intenzivnejše izkoriščanje v kmetijske in tudi druge namene; zapisano je, da »naravni
vodni reţim daje moţnost le ekstenzivnega gospodarjenja«; obravnavano je tudi
Ljubljansko barje (Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978).
Vodnogospodarske osnove vsebujejo tudi prikaz poplavnih področij (slika 73).

Slika 73: Prikaz poplavnih
področij v Vodnogospodarskih
osnovah Slovenije.

Vir:
Vodnogospodarske
osnove Slovenije, 1978.
Obravnavani dokument je bil dolgo edini formalno veljaven dokument, na podlagi katerega se
je lahko ocenilo stopnjo nevarnosti in ogroţenosti prebivalcev zaradi poplav (Komac, Natek,
Zorn, 2008a, str. 37).68 V letu 2007 je kot izhodišče za določitev poplavnih in erozijskih
območij bila izdelana Opozorilna karta poplav (Začasni načrt upravljanja voda ..., 2007, str.
9).
Ob uveljavitvi ZPNačrt je bila podaljšana veljavnost vseh do takrat veljavnih prostorskih
aktov drţave in občin (Izvajanje določb novega Zakona ..., 2007, str. 3). Prostorski akti, ki jim
je z uveljavitvijo omenjenega zakona bila podaljšana veljavnost in so v diplomskem delu
posebej obravnavani, imajo zakonsko podlago v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/1984; s spremembami in dopolnitvami) ali Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/1984; s spremembami in dopolnitvami) ali Zakonu o
urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.); s spremembami). V
nadaljevanju podani preglednici 37 so podane izbrane navedbe v zvezi z obravnavo oziroma
vključenostjo problematike poplav v pretekle prostorske predpise oziroma prostorske akte.
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Na področju upravljanja z vodami je vodnogospodarske osnove nasledil začasni načrt upravljanja voda
oziroma načrt upravljanja voda (priloga 3).
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Preglednica 37: Obravnava oziroma vključenost problematike poplav v pretekle prostorske predpise oziroma prostorske akte – izbrani poudarki
oziroma navedbe.
Zakon o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor
Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/1984; s spremembami in dopolnitvami):
(Uradni list SRS, št. 18/1984; s
spremembami in
dopolnitvami):
Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/1984) je določil, da se temeljne odločitve v zvezi z
Obravnavani zakon določa
urejanjem prostora sprejemajo v okviru prostorskih sestavin dolgoročnih planov in srednjeročnih
prostorske izvedbene akte, s
druţbenih planov. Planski akti in njihove prostorske sestavine so se delile na dve časovno različni ravni
katerimi se ob upoštevanju
(Kumer, 2011, str. 67).
usmeritev iz dolgoročnega plana
Po obravnavanem zakonu je urejanje prostora varovanje dobrin splošnega pomena in skrb za njihovo
podrobneje obdelajo v
smotrno rabo, usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru in njihova prostorska organizacija ter določanje
srednjeročnem druţbenem planu
namenske rabe prostora tako, da je usklajena s prostorskimi moţnostmi in druţbenimi potrebami (1. člen)
sprejete odločitve o graditvi,
(Zakon o urejanju prostora, 1984, str. 1127).
širitvi in prenovi naselij ter
Pogoji in usmeritve za urejanje prostora:
drugih posegih v prostor (22.
 S plani se določijo pogoji in ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda (9. člen) (Zakon o
člen) (Zakon o urejanju naselij
urejanju prostora, 1984, str. 1128)
in drugih posegov v prostor,
 Tudi na obreţjih jezer in vodotokov in na območjih z značilnimi kraškimi pojavi niso dovoljeni
1984, str. 1135).
posegi, ki so v nasprotju z njihovimi značilnostmi in ki omejujejo prost dostop. Omejitve dostopa ter Med temeljnimi načeli za
posegi na omenjenih območjih so mogoči le pod pogoji in na način, kot to določa zakon (12. člen)
urejanje naselij in drugih
(Zakon o urejanju prostora, 1984, str. 1128).
posegih v prostor je navedeno
Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in določanje namenske rabe prostora:
tudi, da je pri urbanističnem
 Pri urejanju prostora se upoštevajo tudi nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter se predvidijo ukrepi načrtovanju naselij in drugih
za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo posledic teh nevarnosti (22. člen) (Zakon o urejanju prostora, posegov v prostor potrebno
1984, str. 1129).
zagotoviti varno bivanje in delo
Obravnavani zakon določa tudi pripravo in uporabo strokovnih podlag (Zakon o urejanju prostora, 1984).
ter predvideti urbanistične in
Dolgoročni plan Socialistične republike Slovenije v prostorskih sestavinah med drugim določa globalno
druge ukrepe za preprečitev ali
zasnovo namenske rabe prostora, in sicer tudi za (29. člen) (Zakon o urejanju prostora, 1984, str. 1129):
zmanjšanje posledic naravnih in
 nevarna in ogroţena območja,
drugih nesreč ... (11. člen)
 pomembnejše vodnogospodarske ureditve.
(Zakon o urejanju naselij in
Dolgoročni plan občine v prostorskih sestavinah določi tudi zasnovo namenske rabe prostora, in sicer tudi
drugih posegov v prostor, 1984,
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za (31. člen) (Zakon o urejanju prostora, 1984, str. 1130):
 nevarna in ogroţena območja,
 vodnogospodarske ureditve.
Po Navodilu o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občin (Uradni list SRS, št. 20/1985), izdanem na podlagi obravnavanega zakona (Navodilo ..., 1985, str.
1141), morajo biti izdelane tudi strokovne podlage, v katerih je potrebno proučiti tudi poplavna območja,
potrebne regulacije vodotokov in melioracije območij ... (15. člen) (Navodilo ..., 1985, str. 1144).

str. 1134).
Določa tudi vlogo/uporabo
strokovnih podlag za prostorske
izvedbene akte (Zakon o
urejanju naselij in drugih
posegov v prostor, 1984).

Opomba: Prostorski planski akti  Izvajanje le-teh preko prostorskih izvedbenih aktov (Kumer, 2011, str. 66).

Prostorske sestavine dolgoročnega plana in srednjeročnega druţbenega plana Slovenije:
 Leta 1986 je začel veljati Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Dolgoročni plan ..., 1986). Prvo obdobje Dolgoročnega plana SR
Slovenije predstavlja Druţbeni plan Socialistične republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Druţbeni plan ..., 1986, str. 175). Za naslednje plansko obdobje le-ta ni bil
sprejet, ampak je bila konec leta 1990 prostorskim sestavinam srednjeročnega druţbenega plana Slovenije, v letu 2000 pa tudi prostorskim sestavinam dolgoročnega plana
Slovenije podaljšana veljavnost s posebnim Zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/1990; s spremembami in dopolnitvami)
(Kumer, 2011, str. 71). Prostorske sestavine dolgoročnega plana Slovenije in srednjeročnega druţbenega plana Slovenije so prenehale veljati z dnem uveljavitve Strategije
prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), 2004, str. 9277).
 Številne spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Slovenije in srednjeročnega druţbenega plana Slovenije oziroma njunih prostorskih sestavin (Analitični:
Dolgoročni plan ..., 2014; Analitični. Druţbeni plan ..., 2014).
 Določbe Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.)) v zvezi s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov
občin: Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije lahko občine pripravljajo in sprejemajo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin v skladu s
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Slovenije in srednjeročnega druţbenega plana Slovenije (171. člen) (Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), 2002, str. 13081).

Dolgoročni plan Slovenije določa tudi strategijo razvoja
Srednjeročni druţbeni plan Slovenije določa tudi razvojne naloge po področjih,
gospodarskih dejavnosti, in sicer tudi vodnega
in sicer tudi v zvezi z vodnim gospodarstvom. Vodno gospodarstvo bo med
gospodarstva. Vodno gospodarstvo se nanaša predvsem
drugim zagotavljalo varstvo pred škodljivim delovanjem visokih vod. Nanaša se
na vzdrţevanje vodnogospodarskih objektov,
na vzdrţevanje naravnih vodotokov in vodnogospodarskih objektov, urejanje
protierzijsko in hudourniško dejavnost, gradnjo
hudournikov in protierozijsko dejavnost, izgradnjo vodnogospodarkih objektov in
zadrţevalnikov, melioracije za potrebe kmetijstva z
naprav, izgradnjo zadrţevalnikov za obrambo pred poplavami, urejanje naravnih
urejanjem in vzdrţevanjem osnovnih odvodnikov ...
korit vodotokov za obrambo pred poplavami, urejanje vodotokov na
(Dolgoročni plan ..., 1986, str. 23–24; Spremembe in
melioracijskih območjih v namen kmetijske pridelave ... (Druţbeni plan ..., 1986,
dopolnitve dolgoročnega plana ..., 1989, str. 650).
str. 194; Spremembe in dopolnitve druţbenega plana ..., 1989, str. 1347).
 Leto 1999: Z vidika diplomskega dela pomembnejše spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
druţbenega plana Slovenije:
V zvezi z zasnovo vodnega gospodarstva je navedeno tudi (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin ..., 1999, str. 947):
Zasnova urejanja in varovanja vodnega sistema v Sloveniji predstavlja varovanje vodnih virov, urejanje in varovanje odtočnega reţima ter
varstvo kakovosti voda. Zasnova zagotavlja doseganje ciljev celovitega urejanja voda z upoštevanjem ohranjanja vodnega sistema v vseh
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pojavnih oblikah in načel trajnostno uravnoteţene rabe voda, primerljive z mednarodnimi standardi in sistemi varovanja vodnih količin in
kakovosti vode ter z oblikovanjem smernic in kriterijev za preprečevanje neposrednih in posrednih negativnih vplivov preko postopkov
odločanja v prostorskem razvoju.
Pri pripravi prostorskih aktov občin je med drugim potrebno upoštevati naslednje smernice: načela celovitega urejanja in ohranjanja vodnega
sistema je potrebno vgraditi v pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov; načrtovanje novih posegov v prostor mora temeljiti na
predhodni analizi prostora z upoštevanjem vodnih in priobalnih zemljišč ter načinom gospodarjenja na njih, z upoštevanjem zavarovanih
območij (voda v vodotokih, jezerih in morju, podzemnih vodah, poplavnih območjih, erozijskih območjih in drugih nestabilnih območjih) ter z
upoštevanjem drugih specifičnosti delovanja vodnega sistema; sanirati je potrebno degradirana in ogroţena območja; urejanje in ohranjanje
vodnega sistema praviloma sega preko meja občin, zato je potrebno zagotoviti medobčinsko sodelovanje in usklajevanje; izobraţevati in
osveščati je potrebno javnosti o vodi in delovanju vodnega sistema; izvajati in razvijati je potrebno monitoring in poročanje o stanju v vodnem
sistemu.
V zvezi z urejanjem in ohranjanjem odtočnega reţima je navedeno tudi: upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega reţima
z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega reţima izven teh
območij, ob upoštevanju specifičnosti odtočnega reţima na posameznih povodjih; z vidika obrambe pred ekstremnim delovanjem voda in s
tem povezanim preprečevanjem škode in varovanjem človeških ţivljenj je potrebno zadrţevati vodo na mestu nastanka, aktivirati razpoloţljive
retencijske površine, izvajati ustrezne hidrotehnične ukrepe in preventivno urejati erozijska območja v povirjih in drugih nestabilnih območjih;
usmerjati razvoj izven naravno ohranjenih in ekološko pomembnih območij ter uvajanje posebnih reţimov rabe na teh območjih s tem, da jim
damo poseben pomen; sanirati degradirana in ogroţena območja z renaturacijami vodotokov in drugih vodnih teles s pripadajočim vplivnim
območjem, vzpostavitvijo nadomestnih habitatov, z uvajanjem posebnih reţimov rabe in izločanjem določenih rab prostora iz ogroţenih
območij.
V delu, ki se nanaša na usmeritve za usklajevanje navzkriţnih interesov v prostoru, je navedeno tudi (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin ..., 1999, str.
949):
Ministrstva, kot subjekti planiranja, so dolţna pripravljati, vzdrţevati in posredovati strokovne podlage, ki se nanašajo na obvezna izhodišča prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Republike Slovenije ter druge strokovne podlage, ki so potrebne za pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov lokalnih skupnosti. Občine pa so
dolţne v program priprave prostorskih planskih in izvedbenih aktov vključiti pristojna ministrstva, ki so zadolţena za posamezna obvezna izhodišča prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Republike Slovenije.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.); s spremembami):
Namen urejanja prostora je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, druţbenih in okoljskih vidikov razvoja.
Usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoteţenosti razvojnih potreb, pri čemer je
potrebno prostor urejati med drugim tudi tako, da se zagotavlja vzdrţen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih
zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije, omogoča kakovostne ţivljenjske razmere v mestih in na podeţelju, zagotavlja varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami (3. člen) (Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), 2002, str. 13058).
Obravnavani zakon določa tudi vlogo/uporabo strokovnih podlag (Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), 2002).
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Drţavni lokacijski načrt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorska ureditev drţavnega pomena (42. člen), vsebuje tudi rešitve in ukrepe za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (43. člen) (Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), 2002, str. 13064).
Do razveljavitve določb Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.); s spremembami) o prostorskem
načrtovanju ter drugih ureditev, ki jih je na novo uredil ZPNačrt, sprejet v letu 2007, ni prišlo do sprejema niti ene strategije prostorskega
razvoja občine in niti enega prostorskega reda občine (Kumer, 2011, str. 80). Z omenjenim zakonom pa je urejeno tudi dokončanje ţe začetih
postopkov priprave posameznih prostorskih aktov (Izvajanje določb novega Zakona ..., 2007, str. 3).
 V smernicah Agencije RS za okolje, pridobljenih za Strategijo prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana v skladu z Zakonom o
urejanju prostora (ZUreP-1), z dne 16. 1. 2006, je navedeno tudi (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 83–84):
 Sestavni del strategije prostorskega razvoja občine mora biti tudi prikaz poplavnih območij in erozijskih območij.
 Pripravljavec strategije prostorskega razvoja si mora pridobiti posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje
celotne občine, v okviru katere mora biti izdelana tudi hidravlično-hidrološka analiza vodnega reţima, na osnovi katere bo podana
ocena poplavne varnosti območja pred predvidenimi posegi in po njih. Ohraniti je potrebno obstoječe retenzijske površine, vse ureditve
pa načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
Opomba: Ţe pred uveljavitvijo obravnavanega zakona je veljal Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002) (priloga 3).
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4.4. Pregled veljavnih drţavnih izvedbenih prostorskih aktov in temeljnih občinskih
prostorskih aktov z vidika obravnave problematike poplav
Obravnavani so drţavni prostorski načrti oziroma lokacijski načrti, na občinski ravni pa
temeljni občinski prostorski akti novejše generacije, s poudarkom na prostorskih aktih Mestne
občine Ljubljana, in tudi prostorske sestavine planskih aktov občin.69
4.4.1. Drţavni prostorski akti
Obravnavani so veljavni drţavni prostorski načrti oziroma lokacijski načrti v porečju
Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in prostor
(Veljavni drţavni prostorski akti, 2014) (slika 74) – stanje: 3. 3. 2014.
Slika 74: Veljavni drţavni prostorski načrti/lokacijski načrti v delu porečja Ljubljanice od
kraških izvirov pri Vrhniki glede na vrsto prostorske ureditve – stanje: 3. 3. 2014.

Predstavljeni so: prostorski akti, na podlagi katerih se posega v poplavna območja po
Opozorilni karti poplav70; tudi prostorski akti, na podlagi katerih se ne posega v omenjena
poplavna območja, saj imajo lahko vpliv na poplave tudi posegi izven opredeljenih obstoječih
poplavnih območij; drţavni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec pa je bil sprejet z
69

Na medobčinski ravni jih po dostopnih podatkih v občinah, obravnavanih v diplomskem delu, ni – stanje:
3. 3. 2014.
70
Posega se tudi v poplavna območja na podlagi podatkov evidence poplavnih dogodkov, kateri pa so novejši
javno dostopni podatki. V nobenem primeru se ne posega samo v poplavna območja po podatkih omenjene
evidence.
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namenom zagotavljanja poplavne varnosti. Poleg omenjenega se nekatere določbe nanašajo
na vodotoke oziroma območja, ki niso v porečju Ljubljanice, vendar kaţejo na splošno
obravnavo problematike poplav. Tako so v okviru »obravnave problematike poplav«
(preglednica 38) podane izbrane določbe, ki kaţejo na upoštevanje poplavnih območij,
upoštevanje vplivov posegov na poplavne značilnosti, vrednotenje oziroma obravnavo
posegov v poplavna območja, v vodotoke in podobno.
Preglednica 38: Pregled veljavnih drţavnih izvedbenih prostorskih aktov z vidika obravnave
problematike poplav – stanje: 3. 3. 2014.
Območje ureditve, načrtovane s prostorskim aktom, se nahaja na poplavnih območjih
po Opozorilni karti poplav:
 Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne
ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/1984; s
spremembami in dopolnitvami) (Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od
Malenc ..., 1994, str. 1757).
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne
obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Uradni list RS, št. 27/1994) 
Spremembe in dopolnitve uredbe: DA (Analitični. Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno
avtocesto od Malenc ..., 2014)

Obravnava problematike poplav:
Pogoji za urbanistično arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
Pri nadaljnjem projektiranju izgradnje avtoceste je potrebno upoštevati tudi naslednje
oblikovalske usmeritve: »Na mestih, kjer avtocesta prečka vodotoke, mokrišča in
rekreacijska območja, se morajo ureditve prilagoditi krajinski sliki in njihovemu
osnovnemu namenu.« (26. člen) (Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od
Malenc ..., 1994, str. 1764).
Pogoji za komunalno urejanje:
V zvezi z odvodom padavinskih in odpadnih voda:
»V nobenem primeru se ne sme delno urejen Bizoviški potok, ki teče skozi urbano
področje, dodatno obremenjevati s povečanimi odtoki, odtoki iz vodozbirnega območja
avtoceste brez ustreznega zadrţevanja nad naseljem Bizovik.« (27. člen) (Uredba o
lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od ..., 1994, str. 1765).
Drugi pogoji za izvedbo posegov v prostor:
V zvezi z vodnogospodarskimi ureditvami in zaščitnimi ukrepi (36. člen) (Uredba o
lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc ..., 1994, str. 1768):
 »Prečkanje Ljubljanice in poplavnih območij je potrebno izvesti tako, da poseg ne
bo vplival na pretočni reţim visokih vod (varnostna višina 0,5 m), nizkih vod ter
izvirnih vod ob spodnjem robu aluvialne terase (Studenec).«
 »Pri nadaljnji projektni obdelavi in izvedbi prometnic je potrebno predvideti
ureditve, ki bodo zagotovile ohranitev retenzijskih površin in sedanjega odvodnega
reţima, kakor tudi sonaravno oblikovati ureditve površinskih vodotokov.«
 Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/1984; s
spremembami in dopolnitvami) (Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto ..., 2002, str.
7973)
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze (Uradni list RS, št. 72/2002)
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 Spremembe in dopolnitve uredbe: DA (Analitični. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto
..., 2014)

Obravnava problematike poplav:
Pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
V zvezi z ureditvami vodnega in obvodnega prostora:
»Prestavitev vodotokov mora biti izvedena z upoštevanjem načel sonaravnega urejanja in z
zasaditvijo avtohtone, drevesne in grmovne obvodne vegetacije.« (13. člen) (Uredba o
lokacijskem načrtu za avtocesto ..., 2002, str. 7977).
Okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo posegov v prostor:
V zvezi z vodnogospodarskimi ureditvami in zaščitnimi ukrepi (18. člen) (Uredba o
lokacijskem načrtu za avtocesto ..., 2002, str. 7980):
»Zaradi gradnje avtocestnega odseka se kakovost voda in vodni reţim, posebej pa reţim
odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme poslabšati. Zato mora investitor izvesti
potrebne ureditve na vodotokih in upoštevati ukrepe za varovanje v času gradnje in po
njej.«
Spremembe in dopolnitve uredbe:
Grafični del sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obsega tudi načrt umestitve
načrtovane ureditve v prostor, ki med drugim obsega tudi »prikaz vplivov načrtovane
ureditve na urbane in krajinske strukture v širšem območju in njene povezave s sosednjimi
območji, usmeritve za določitev meril in pogojev ter pregled zavarovanih, varovanih in
ogroţenih območij v M 1 : 1000« (3. člen) (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
lokacijskem načrtu za avtocesto ..., 2007, str. 10024).  Opomba: Uredba o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
(Uradni list RS, št. 70/2007) je bila izdana na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP1) (Uradni list RS, št. 110/2002; s spremembami) in v povezavi z ZPNačrt (Uredba o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto ..., 2007, str. 10024).
 Drţavni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo–Krško:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.); s
spremembami) (Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo–
Krško, 2006, str. 402)
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS,
št. 5/2006)  Spremembe in dopolnitve uredbe: DA (Analitični. Uredba o drţavnem lokacijskem
načrtu za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo–Krško, 2014)

Obravnava problematike poplav:
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne
rabe naravnih dobrin:
V zvezi z varovanjem tal (22. člen) (Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2
x 400 kV Beričevo–Krško, 2006, str. 424):
»Predvidi se zaščita pred erozijo, utrditev terena in urejeno odvodnavanje površinskih
voda.«
V zvezi z varstvom voda (23. člen) (Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2
x 400 kV Beričevo–Krško, 2006, str. 424):
Vsi stebri daljnovoda in spremljajoči objekti locirani zunaj vodnih in priobalnih zemljišč
oziroma zunaj poplavnih površin.
»Zaradi gradnje daljnovoda ali drugih posegov znotraj ureditvenega območja se kakovost
voda in vodni reţim na vplivnem območju ne smeta poslabšati.«
»Pri izdelavi nadaljnje dokumentacije za PGD in pri gradnji je treba nameniti posebno
pozornost območju prečkanja Save.«
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 Drţavni lokacijski načrt za avtocesto Koseze–Kozarje:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.); s
spremembami) in v zvezi z ZPNačrt (s spremembami) (Uredba o drţavnem lokacijskem
načrtu za avtocesto ..., 2009, str. 9589).
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje (Uradni list RS, št.
71/2009)

Obravnava problematike poplav:
Zasnova projektnih rešitev za krajinsko in arhitekturno oblikovanje:
V zvezi z obcestnim prostorom:
»Obcestni prostor se poveţe z reliefnimi značilnostmi prostora, s krajinskimi vzorci, s
sonaravno ureditvijo vodotokov, z obsaditvijo protihrupnih zidov in z obnovo gozdnih
robov.« (13. člen) (Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za avtocesto ..., 2009, str. 9591).
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne
rabe naravnih dobrin ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
V zvezi s tlemi:
Zamočvirjenih zemljišč se ne sme zasipavati (23. člen) (Uredba o drţavnem lokacijskem
načrtu za avtocesto ..., 2009, str. 9593).
V zvezi z vodnimi ureditvami (24. člen) (Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za
avtocesto ..., 2009, str. 9593):
»Zaradi gradnje avtoceste se vodni reţim, posebno pa reţim odtoka visokih voda na
vplivnem območju, ne sme poslabšati.«
»Struge obstoječih vodotokov se ohranijo v kar največji moţni dolţini.«
»Pri regulaciji vodotokov se profili oblikujejo čim bolj sonaravno in zasadijo z avtohtono
obvodno vegetacijo. Vodotoki se uredijo tako, da se njihova narava bistveno ne spremeni
(pretok vode, njena kakovost in biološka raznovrstnost).«
»Prečkanje vodotokov se izvede tako, da svetli profil zagotavlja pretok 100-letne visoke
vode pri varnostni višini, ki praviloma ne sme biti manjša od 1,0 m.«
Navedeni so tudi vodotoki in odvodniki na trasi avtoceste, katere se uredi.
V zvezi z ohranjanjem narave:
»Gradbišče mora biti organizirano na čim manjši površini. Na kraju prečkanja vodotokov
morajo biti posegi v strugo čim manjši.« (28. člen) (Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu
za avtocesto ..., 2009, str. 9594).
 Drţavni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
ZPNačrt (s spremembami in dopolnitvami) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za
daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič, 2010, str. 7367)
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (Uradni list
RS, št. 50/2010)

Obravnava problematike poplav:
Zahteve celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
V zvezi s kriţanjem vodotokov in varstvom voda (28. člen) (Uredba o drţavnem
prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič, 2010, str. 7377):
»Kriţanje in poseganje v struge vodotokov se opravita tako, da se ne spremenijo pretok
vode, njena kakovost in biotska pestrost.« Pri posegih v vodotoke je med drugim zapisano:
»pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati izvirov, sproţati erozije, rušiti ravnoteţja na
labilnih tleh ali preprečiti odtoka visokih voda ali hudournikov«.
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Upošteva se zakonsko določene odmike od vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba
breţine vodotoka, in sicer zunaj priobalnega pasu, ki znaša 15 m pri vodotokih 1. reda in
5 m pri vodotokih 2. reda. »Podzemni vod na odseku ob Iščici in ob Curnovcu zaradi
hkratnega odmika od obstoječih objektov oziroma zaradi poteka v obstoječi cesti na krajši
razdalji poteka v petmetrskem priobalnem zemljišču vodotoka 2. reda reke Iščice in
Curnovca.« »Vse delovne ploščadi za izvedbo podzemnega voda morajo biti zunaj
zakonsko določenih odmikov od vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba breţine
vodotoka.«
»Območje ob Ljubljanici na Studencu ter Ljubljansko barje sta poplavni območji, zato se
predvidijo tehnični ukrepi ob morebitni preplavitvi podzemnega voda in spodnjih delov
stebrov nadzemnega voda, ureditve v poplavnih območjih pa morajo predvidevati
obremenitve zaradi dinamike talne in površinske vode. Na poplavnih območjih se zagotovi,
da se zaradi organizacije gradnje ne poslabšajo razmere na poplavnih območjih oziroma da
se na teh območjih zagotovijo ukrepi za odstranitev slabih vplivov gradnje na poplavno
varnost.«
V zvezi z urejanjem na območjih kmetijskih zemljišč (29. člen) (Uredba o drţavnem
prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič, 2010, str. 7377):
»Daljnovod poteka po kmetijskih območjih z izvedenimi hidromelioracijami na odseku na
Marinkih in na delu Barja med Curnovcem in avtocestnim počivališčem Barje jug.
Podzemni vod poteka po skrajnem zahodnem robu hidromelioracij na Marinkih, nadzemni
vod pa poteka po hidromelioracijskem območju med Curnovcem in avtocestnim
počivališčem Barje jug.«
»Na območjih izvedenih hidromelioracij na Barju se drenaţa, ki se poškoduje pri gradnji
temeljev stebrov, nadomesti z novo. Ker poteka podzemni vod po skrajnem zahodnem robu
območja hidromelioracij na Marinkih, se pri izkopu jarka za podzemni vod drenaţa, če je
tam, na delu izkopa odstrani.«
V vezi urejanjem na območjih gozdnih površin:
»Med gradnjo in po izvedbi posega se omogočita gospodarjenje z gozdom in dostop do
sosednjih gozdnih zemljišč ter ohranijo gozdne ceste in pretok vodotokov.« (30. člen)
(Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič,
2010, str. 7378).
V zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami (31. člen) (Uredba o drţavnem
prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič, 2010, str. 7378):
»Daljnovod poteka po območjih stoletnih katastrofalnih poplav Ljubljanice na Studencu ter
Ljubljanice in Gradaščice na Ljubljanskem barju.«
»Na poplavnem območju niso dovoljeni posegi ali dejavnosti, ki lahko ob poplavi škodljivo
vplivajo na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroţenost
območja. Gradbena dela in napenjanje vodnikov se ne opravljajo na poplavljenih
zemljiščih. Med gradnjo in delovanjem daljnovoda se izvedejo ukrepi, da ob poplavah ne
bo škodljivih vplivov na vode in vodni reţim, da se ne poslabša poplavna varnost območja
in da ne pride do drugih škodljivih vplivov na okolje.«
»Stebri in podzemne vode, ki so v poplavnem območju, se ustrezno geotehnično
zavarujejo.«
Druge zahteve za izvajanje drţavnega prostorskega načrta:
V zvezi z organizacijo gradbišč (42. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za
daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič, 2010, str. 7379, 7380):
Investitorji in izvajalci morajo med gradnjo in po njej upoštevati tudi naslednje: »zemeljski
material se odlaga zunaj območja vodotokov«.
»Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda se gradnja organizira tako,
da ni oviranega pretoka v vodotokih ali zadrţevanja zalednih voda ob večjih nalivih.«
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»Morebitna začasna odlagališča preseţkov zemeljskega materiala se uredijo tako, da se ne
pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se odstranijo vsi
ostanki začasnih odlagališč.«
 Drţavni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
ZUPUDPP (s spremembami in dopolnitvami) in v zvezi z ZUPUDPP-A (Uredba o
drţavnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti ..., 2013, str. 8320)
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/2013)

Obravnava problematike poplav:
Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje drţavnega prostorskega načrta,
pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje
glede kriţanj ali prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih
dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe drţave ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in
zahteve za izvajanje drţavnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja ter nadzor nad
izvajanjem drţavnega prostorskega načrta (2. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem
načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti ..., 2013, str. 8320).
UREDITVE ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI:
Z drţavnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje ureditve (3. člen) (Uredba o
drţavnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti ..., 2013, str. 8320):
 regulacija Malega grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami;
 razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami;
 suhi zadrţevalnik Razori in območje znotraj zadrţevalnika ter ureditve Gradaščice,
Horjulke in Ostroţnika s pripadajočimi ureditvami;
 ureditve na območju Gradaščice in Kozarij;
 ureditev Boţne in Male vode skozi Polhov Gradec z objekti in pripadajočimi
ureditvami;
 spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinsko-arhitekturne ureditve,
vključno z rekultivacijo zemljišč;
 prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture;
 okoljevarstveni ukrepi.
 Opomba: Horjulka ali Šujica (Horjulščica).

Območje ureditve, načrtovane s prostorskim aktom, se NE nahaja na poplavnih
območjih po Opozorilni karti poplav:
 Drţavni lokacijski načrt za daljnovod DV 2 x 110 kV Toplarna–Polje–Beričevo:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.); s
spremembami) (Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2 x 110 kV
Toplarna–Polje–Beričevo, 2004, str. 9541).
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2 x 110 kV Toplarna–Polje–Beričevo
(Uradni list RS, št. 79/2004)

Obravnava problematike poplav:
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne
rabe naravnih dobrin:
V zvezi z vodnogospodarskimi ureditvami in zaščitnimi ukrepi (23. člen) (Uredba o
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drţavnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2 x 110 kV Toplarna–Polje–Beričevo,
2004, str. 9546, 9547):
»Zaradi gradnje daljnovoda ali drugih prostorskih ureditev znotraj ureditvenega območja se
kakovost voda in vodni reţim na vplivnem območju ne sme poslabšati.«
Pri izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije in pri gradnji se posebno pozornost nameni
območjem prečkanja določenih vodotokov.
Vse stebre daljnovoda in morebitne spremljajoče objekte se locira izven vodnih in
priobalnih zemljišč ...
 Drţavni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do
Termoelektrarne Toplarne Ljubljana:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
ZPNačrt (s spremembami) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod
..., 2009, str. 15252).
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do
Termoelektrarne Toplarne Ljubljana (Uradni list RS, št. 112/2009)

Obravnava problematike poplav:
Pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja:
V zvezi z izkopom in zasipavanjem jarka za plinovod ter montaţo plinovoda:
»Izkopi na območjih varstva narave, kulturne dediščine, vodotokov in gozdnih zemljišč se
izvedejo z upoštevanjem najstroţjih varovalnih ukrepov. Na teh območjih je delovni pas
čim oţji, izkopi pa naj se izvedejo v le najnujnejšem obsegu.« (13. člen) (Uredba o
drţavnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod ..., 2009, str. 15256).
Pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
V zvezi z ohranjanjem narave:
Pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov na območjih Nature 2000, ekološko
pomembnih območjih, območjih naravnih vrednot in območjih habitatnih tipov upoštevajo
tudi naslednje varstvene usmeritve: ob prečkanju vodotokov se dela opravijo tako, da je
vpliv na strugo vodotoka in vegetacijo ob njej čim manjši, breţine vodotokov se ohranijo v
obstoječem stanju, v obreţno vegetacijo se posega čim manj (33. člen) (Uredba o drţavnem
prostorskem načrtu za prenosni plinovod ..., 2009, str. 15259).
V zvezi z urejanjem kmetijskih zemljišč:
»Na območju, na katerem plinovod preseka zgrajene hidromelioracijske komplekse v
občini Vodice, se izvede delna rekonstrukcija oziroma prilagodijo sistemi tako, da se
zagotovi njihovo nadaljnje delovanje.« (34. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu
za prenosni plinovod ..., 2009, str. 15259).
V zvezi z geološko nestabilnimi, labilnimi in zamočvirjenimi območji:
»... Če bi se pri izkopu naletelo na glineni sloj, ki preprečuje odtekanje te vode in vzdrţuje
mokrišče, se pri zasipanju ta sloj po potrebi utrdi še z dodatnimi ukrepi oziroma dodatno
vgradijo dodatni glineni naboji, ki preprečujejo moţnost izsušitve mokrišča, s tem pa se
tudi preprečuje, da bi plinovodna cev prevzela vlogo drenaţnega jarka. Izvedba drenaţ na
območju mokrišča ni dovoljena. Zasip in zaključna dela se izvedejo tako, da se vzpostavi
prvotno stanje. Vsa dela se izvajajo s prilagoditvijo mehanizacije za dela po manj nosilnem
terenu in s prilagoditvijo tehnologije montaţe dejanskim razmeram na terenu.« (36. člen)
(Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod ..., 2009, str. 15260).
Opomba: Zamočvirjenim območjem oziroma mokriščem se namenja posebno pozornost
(33. člen, 36. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod ..., 2009,
str. 15260).
V zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami:
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»Ureditve se načrtujejo tako, da se pri gradnji in obratovanju izvedejo vsi ukrepi, da ob
poplavi ni škodljivega vpliva na vode in vodni reţim in drugih škodljivih vplivov na okolje
in da se poplavna ogroţenost območja ne poveča.« (37. člen) (Uredba o drţavnem
prostorskem načrtu za prenosni plinovod ..., 2009, str. 15260).
Pogoji varovanja zdravja ljudi ter kakovosti bivalnega in delovnega okolja:
V zvezi z vodnimi ureditvami in varstvom voda (40. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem
načrtu za prenosni plinovod ..., 2009, str. 15261, 15262):
»Vsako kriţanje in poseganje v struge vodotokov se izvedeta tako, da se ne spremenijo
pretok vode, njena kakovost in biotska raznovrstnost.« Pri posegih v vodotoke se upošteva
tudi:
 »posegi se načrtujejo tako, da prevodna sposobnost struge vodotoka ne bo
zmanjšana«;
 »pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati izvirov, sproţati erozijskih procesov,
rušiti ravnoteţja na labilnih tleh ali preprečiti odtoka visokih voda ali hudournikov«.
Trasa plinovoda mora potekati v skladu s predpisi, ki urejajo odmike od vodnega zemljišča
oziroma od zgornjega roba breţine vodotoka, in sicer zunaj priobalnega pasu, ki je 15 m pri
vodotokih 1. reda in 5 m pri vodotokih 2. reda (vendar trasa plinovoda zaradi različnih
razlogov poteka tudi znotraj 15-metrskega priobalnega pasu ob Savi).
»Območje ob Savi je poplavno območje, zato se predvidijo tehnični ukrepi za morebitno
preplavitev nadzemnih delov oziroma objektov plinovoda, plinovod pa dimenzionira za
obremenitve zaradi dinamike talne in površinske vode. Plinovod se ob poloţitvi dodatno
zavaruje z obteţitvijo z betonskimi bloki in sidri. Na poplavnih območjih se zagotovi, da se
zaradi organizacije gradnje ne poslabšajo razmere na poplavnih območjih oziroma da se na
teh območjih zagotovijo ukrepi za odpravo negativnih vplivov gradnje na poplavno
varnost.«
Dopustna odstopanja:
»Če prečkanje Save v stacionaţi plinovoda km 11 + 624 zaradi tehničnih razlogov ni
mogoče s prekopom, se prečkanje izvede z novo mostno konstrukcijo, ki se predvidi
neposredno gorvodno ob obstoječi mostni konstrukciji čez reko Savo na Dunajski cesti.
Nova mostna konstrukcija za plinovod se oblikovno prilagodi obstoječi mostni konstrukciji
in se izvede tako, da ne zmanjšuje pretočne sposobnosti vodotoka.« (48. člen) (Uredba o
drţavnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod ..., 2009, str. 15263).
 Drţavni prostorski načrt za priključek Brezovica na AC odseku Ljubljana–Vrhnika:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
ZUPUDPP (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za priključek ..., 2010, str. 15708)
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–
Vrhnika (Uradni list RS, št. 102/2010)  Dopolnitve uredbe: DA (Analitični. Uredba o drţavnem
prostorskem načrtu za priključek ..., 2014)

Obravnava problematike poplav:
Pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja:
V zvezi s krajinskoarhitekturnim urejanjem:
Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora so med drugim tudi:
»regulacije, prestavitve in ureditve vodotokov se izvedejo sonaravno, s povzemanjem oblik
naravnih vodotokov in zasaditvijo lokalno značilne obvodne vegetacije« (9. člen) (Uredba
o drţavnem prostorskem načrtu za priključek ..., 2010, str. 15711).
Pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe drţave ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami:
V zvezi z ohranjanjem narave (20. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za
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priključek ..., 2010, str. 15713):
»Urejanje Drobtinke se izvede izključno sonaravno z uporabo lokalno značilnih vrst.
Posegi morajo biti izvedeni tako, da se zagotovi nemotena migracija rib in ohrani obstoječi
vodni reţim. Obreţna vegetacija se ohranja v največji moţni meri.«
»Čiščenje korita, regulacija vodotoka Drobtinka ter čiščenje kanala Na Golah in
melioracijskih jarkov naj se izvedejo v čim manjšem obsegu in zunaj gnezditvene sezone,
ki traja od konca aprila do konca julija.«
V zvezi z regulacijami potokov:
Opredeljene so regulacije določenih vodotokov (22. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem
načrtu za priključek ..., 2010, str. 15714).
V zvezi z varstvom voda (28. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za priključek ...,
2010, str. 15716):
»Vodni reţim vodotokov se zaradi načrtovanih ureditev ne sme poslabšati.«
»Načrtovane ureditve in premostitveni objekti se izvedejo na podlagi detajlnih hidravličnih
izračunov, ki vključujejo zadostno vplivno območje ter na podlagi geodetsko posnetih
razmer na terenu in zadostnega števila prečnih profilov korit, melioracijskih jarkov in
drugih površinskih vodotokov, kot tudi inundacijskih površin.«
»Prečkanje vodotokov naj ohranja obstoječe hidrološke razmere v največji moţni meri. V
prepustu, kjer trasa povezovalne ceste prečka melioracijski jarek, se izvede inundacijski
prepust. V največji meri se ohrani hidrološke značilnosti območja (uskladiti s podhodi za
dvoţivke). Prepusti so dimenzionirani na maksimalne količine vode. Projektna rešitev
prečkanja potoka Drobtinka se izvede tako, da mostne odprtine premostijo strugo v celoti in
ne povzročajo lokalnih zoţitev. Svetla odprtina mostu mora zagotoviti prevodnost 100letnih visokih voda z varnostno višino minimalno 100 cm nad koto gladine Q100.«
Drugi pogoji in zahteve za izvajanje drţavnega prostorskega načrta:
V zvezi z monitoringom:
Monitoring za preprečitev onesnaţenja vode in podzemne vode redno izvaja tudi izvajalec
gradbenih del. Program monotoringa je omejen na spremljanje razmer na gradbiščih in
transportnih poteh in vključuje tudi spremljanje in napovedovanje hidroloških stanj in
poplav (32. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za priključek ..., 2010, str.
15717).
V zvezi z organizacijo gradbišča:
Odlaganje materialov v pretočne profile vodotokov in kanalov je prepovedano (34. člen)
(Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za priključek ..., 2010, str. 15718).
 Drţavni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca–Staneţiče–Brod:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
ZUPUDPP (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto ..., 2011, str.
1001)
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–Staneţiče–Brod (Uradni list
RS, št. 10/2011)

Obravnava problematike poplav:
Pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja:
Opredeljene so tudi vodne ureditve (13. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za
navezovalno cesto ..., 2011, str. 1005).
Pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe drţave ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami:
V zvezi z ohranjanjem narave (30. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za
navezovalno cesto ..., 2011, str. 1010):
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»Za utrditev breţin na območju premostitvenih objektov se uporabi naravni material,
sanacija breţin se izvede z zasaditvijo avtohtone vegetacije. Pri urejanju vodotokov se
biotop ohranja. Dno struge se ne spreminja.«
»Regulacije vodotokov se izvedejo sonaravno in razgibano.«
»Če ni drugih prostorskih moţnosti zunaj naravne vrednote, se gradi tako, da se izkoristijo
vse moţne tehnične ali druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje in da se njena
vidna podoba čim manj spremeni. V obreţno vegetacijo se posega s sekanjem,
obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem, tako da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti
obreţja. Prod, pesek in mivka se z obreţja, prodišč in dna struge odvzemajo v količini in
tako, da se ne spremenijo funkcionalne in vidne lastnosti naravne vrednote ter ţivljenjske
razmere in dinamika spreminjanja habitatov na vodotoku.«
V zvezi z varstvom voda (36. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za navezovalno
cesto ..., 2011, str. 1011):
»Zagotovijo se zaščitni ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni
reţim, poplavno varnost območja, predvidene objekte in okolje. Premostitve vodotokov se
izvedejo tako, da svetla odprtina mostu omogoča prevodnost stoletnih visokih vod z
varnostno višino najmanj 50 cm nad koto gladine pretoka stoletnih visokih vod, pri tem se
upoštevajo pretok stoletnih visokih vod in zajezitve bodočih hidroelektrarn Medno oziroma
Vikrče in Tacen ter predviden dvig gladine vode.«
»Noţice nasipov, ki so pod vplivom poplavnih vod, se protierozijsko zaščitijo.«
»Obstoječa stabilnost breţin vodotokov se ne sme poslabšati.«
»Temeljenje se izvede tako, da je most varen v vseh hidroloških pogojih. Na območju
mostov se izvede obreţno in talno zavarovanje, ki se dimenzionira glede na vlečne sile v
strugi. Navezava na obstoječe breţine naj bo postopna, brez lokalnih zoţitev in razširitev.
Po potrebi se tam, kjer se obreţno zavarovanje konča, dno struge stabilizira s talnimi
pragovi. Prepeči se odlaganje materiala v cevnem prepustu.«
»Za zagotovitev delnega in začasnega zadrţevanja padavinske vode in s tem zmanjšanja
prehitrega odtoka v odvodnik, zadrţevanja razlitih olj ter usedanja nesnage se izvedejo
posebni objekti na koncu obcestnih jarkov oziroma cestne drenaţe pred iztokom v okolje
oziroma odvodnik.«
 Drţavni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje – Sap na avtocestnem odseku
Malence–Šmarje – Sap:
Prostorska zakonska podlaga za izdajo uredbe, s katero je bil sprejet prostorski akt:
ZUPUDPP (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za dograditev priključka ..., 2011, str.
7949)
Uredba, s katero je bil sprejet prostorski akt:
Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za dograditev priključka Šmarje – Sap na avtocestnem
odseku Malence–Šmarje – Sap (Uradni list RS, št. 55/2011)  Popravek uredbe: DA (Analitični.
Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za dograditev priključka ..., 2014)

Obravnava problematike poplav:
Pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe drţave ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami:
V zvezi z varstvom pred poplavami (26. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za
dograditev priključka ..., 2011, str. 7953):
»Za zmanjšanje poplavne ogroţenosti se izvedejo omilitveni ukrepi, ki vključujejo čiščenje
dna ponikovalnega polja Rupe in izvedbo dodatne vrtine za izboljšanje ponikovalnih
sposobnosti ponikovalnega polja.«
V ponikovalnem polju Rupe se izvede dodatna horizontalna vrtina, ki bo vode s
ponikovalnega polja Rupe odvajala na območje Ljubljanskega barja. Vtočni objekt v vrtino
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se opremi z grabljami za preprečevanje zamašitve vrtine ter z zapornim elementom – loputo
za uravnavanje vodnega reţima.
»Vtok obstoječe in nove vrtine se redno čistita, da je omogočeno nemoteno odvajanje vode
iz ponikovalnega polja.«
»Na dnu ponikovalnega polja Rupe se poseka zarast, odstrani vrhnji sloj zaglinjenega
materiala in po dnu vgradi kamnit filtrski material.«
»Ob izdelavi projekta izvedenih del se za uravnavanje vodnega reţima izdela Poslovnik za
vzdrţevanje in obratovanje, ki ga ob tehničnem prevzemu potrdijo upravljavec, vzdrţevalec
in Agencija Republike Slovenije za okolje.«
»Za nemoteno uravnavanje vodnega reţima in redno čiščenje vtokov obstoječe in nove
vrtine mora biti najkasneje pred pridobitvijo vodnega soglasja določen upravljavec oziroma
vzdrţevalec operativne izvedbe predvidenih ukrepov.«
»Za pridobitev vodnega soglasja se poleg ostale potrebne dokumentacije izdelata tudi
revidiran rudarski načrt in hidrogeološka študija vrtine. Določi se vpliv na reţim podzemne
vode.«
»Za varnost pred škodljivim delovanjem voda se gradnja organizira tako, da pretok v
vodotokih ni oviran in da se zaledne vode ob večjih nalivih ne zadrţujejo.«
»Morebitna začasna odlagališča preseţkov materiala se uredijo tako, da se prepreči erozija
in da ni oviran odtok zalednih voda. Po gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih
odlagališč.«
V zvezi z varstvom voda (29. člen) (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za dograditev
priključka ..., 2011, str. 7953):
»Vsi posegi se odmaknejo najmanj 5 m od meje vodnega zemljišča. Struga in dna
vodotokov se ohranjajo v kar najnaravnejšem stanju. V obreţno rastlinstvo se posega čim
manj.«
»Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se naredi hidrogeološka študija
za določitev smeri in karakteristik vrtine s ponikovalnega polja Rupe.«
»Pri odlaganju gradbenih odpadkov in gradbenega materiala se mora preprečiti onesnaţenje
tal in voda. Material se ne sme odlagati v pretočne profile vodotokov, v priobalni pas
vodotokov, na poplavna območja, na zamočvirjena območja in na območja obreţnega
rastlinstva. Odlagališča se uredijo tako, da se prepreči onesnaţevanje voda.«
Opomba: Z dnem uveljavitve Strategije prostorskega razvoja Slovenije so prenehale veljati
prostorske sestavine dolgoročnega plana Slovenije in srednjeročnega druţbenega plana Slovenije
(Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), 2004, str. 9277). Tako je bil drţavni
lokacijski načrt za daljnovod DV 2 x 110 kV Toplarna–Polje–Beričevo sprejet še ob upoštevanju
omenjenih prostorskih sestavin, kljub temu da ima zakonsko podlago v Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.); s spremembami) (Uredba o drţavnem
lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2 x 110 kV Toplarna–Polje–Beričevo, 2004, str. 9541).

4.4.2. Občinski prostorski akti
Stanje na področju veljave temeljnih občinskih prostorskih aktov je v občinah v porečju
Ljubljanice različno. V številnih občinah še vedno veljajo prostorske sestavine planskih aktov
občin – stanje: 3. 3. 2014 (preglednica 39).71

71

Podan pregled je narejen na podlagi dostopnih podatkov oziroma predpisov na občinskih spletnih straneh, na
podlagi podatkov, dostopnih na spletnih GIS-ih občin, in na podlagi pregleda Uradnih listov RS.
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Preglednica 39: Stanje na področju veljave temeljnih občinskih prostorskih aktov – stanje:
3. 3. 2014.
Občine v porečju
Občine v porečju
Občine, v katerih so
Ljubljanice
Ljubljanice od kraških
poplavna območja ob
izvirov pri Vrhniki
Ljubljanici in pritokih po
Opozorilni karti poplav
Prostorski akti nove generacije:
16
10
6
Prostorske sestavine planskih aktov občin:
10
7
5
V občinah, v katerih še vedno veljajo prostorske sestavine, so občinski prostorski načrti v
različnih fazah priprave oziroma sprejema. – Na spletni strani Občine Bloke ni informacij o
stanju glede omenjenega.
Kakor navaja Kumerjeva (2011, str. 65), prostorski akti niso instrumenti, ki bi prisilno
posegali v obstoječe stanje v prostoru, saj na njihovi podlagi ni mogoče nikogar neposredno
prisiliti, da na svojem zemljišču karkoli zgradi oziroma spremeni ali celo opusti dejavnost, ki
jo na določenem območju (legalno) opravlja, ker je prostorski akt ne dopušča več – obveznost
upoštevanja prostorskih aktov nastopi šele takrat, ko namerava lastnik zemljišča oziroma
njegov uporabnik kaj na novo zgraditi oziroma na novo posegati v prostor ali pa razširiti
obstoječo dejavnost, če ta razširitev zahteva tudi nove posege v prostor.72 Namenska raba
prostora predstavlja temeljni pravni reţim (Kumer, 2011, str. 78, 81, 91).
Po ZPNačrt je namenska raba s prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov (2. člen)
(Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4585).
Po Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih
za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni
list RS, št. 99/2007) se namenska raba prostora ob upoštevanju področnih predpisov določi
oziroma prikaţe glede na fizične lastnosti prostora in predvideno rabo ter v skladu z izhodišči
in usmeritvami iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov. Vrste območij osnovne namenske
rabe prostora so: območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč, območja gozdnih
zemljišč, območja voda in območja drugih zemljišč. Omenjeni pravilnik določa tudi
podrobnejšo namensko rabo prostora (Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega prostorskega načrta ..., 2007, str. 13400, 13407, 13408, 13409).
Območja osnovne namenske rabe povečini sledijo dejanski rabi oziroma opredelitvam ţe
določene rabe zemljišč v posameznih predpisih, na primer o vodah, gozdovih, kmetijskih
zemljiščih, kjer so dovoljene rabe na teh zemljiščih tudi natančno opredeljene. Izjema so
območja naselij – znotraj stavbnih zemljišč so na primer tudi območja zelenih površin,
prometnih površin, območja infrastrukture, kjer bodo veljali posebni pravni reţimi (Kumer,
2011, str. 91). Kakor je določeno v zakonih, se v občinskih prostorskih načrtih oziroma v
namenski rabi prostora odraţajo tudi drţavni prostorski načrti in regionalni prostorski načrti
(Zakon o prostorskem ..., 2007; Zakon o umeščanju ..., 2010).
Z vidika problematike poplav je pomemben podatek o namenski rabi prostora v celotnem
porečju Ljubljanice in tudi v delih le-tega oziroma v porečjih niţje ravni, saj tovrstni podatki
dajejo vpogled v to, kakšna bo (lahko) dejanska raba oziroma do katerih vrst posegov v
prostor lahko pride v prihodnosti. Slika 75 prikazuje ključni vrsti namenske rabe z vidika
problematike poplav, in sicer gozdna zemljišča in stavbna zemljišča.

72

Razen v določenih primerih za investicijske namene drţave ali lokalnih skupnosti, ki so določene z zakoni, ko
je dopustno posegati v lastništvo oziroma v prosto razpolaganje z nepremičninami, predvsem z zemljišči
(Kumer, 2011, str. 65). Tak primer je na primer izgradnja suhega zadrţevalnika Razori v porečju Gradaščice.
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Slika 75: Namenska raba prostora: gozdna zemljišča in stavbna zemljišča v porečju
Ljubljanice iz sprejetih oziroma veljavnih temeljnih občinskih prostorskih aktov oziroma iz
temeljnih občinskih prostorskih aktov v pripravi – stanje: konec leta 2013.

V zvezi z omenjeno karto je potrebno poudariti naslednje:
 Karta je izdelana na podlagi podatkov o namenski rabi prostora, kakršni so bili ob
koncu leta 2013 dostopni na spletnih GIS-ih občin, v nekaterih primerih tudi na
podlagi kart z občinskih spletnih strani, v primeru občine Bloke pa so bili podatki
pridobljeni na Občini Bloke. Prikazana je tudi namenska raba porečja v Republiki
Hrvaški, kakršna je bila dostopna na spletni strani Grada Čabra.
 Na karti sta prikazani namenski rabi na podlagi različnih prostorskih aktov: iz
sprejetih oziroma veljavnih občinskih prostorskih načrtov; iz občinskih prostorskih
načrtov v postopku priprave (na primer stanje z javne razgrnitve); v primeru občine Ig
iz prostorskega reda občine; iz še vedno veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov
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občin, kjer drugi podatki niso bili dostopni; iz prostorskega akta »Prostorni plan
ureĎenja Grada Čabra«. Kategorije namenskih rab so smiselno zdruţene v podani
prikaz, ki je tako pribliţek osnovnima namenskima rabama prostora, kot sta le-ti po
Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij (Uradni list RS, št. 99/2007) določeni za občinske prostorske načrte.
 Kakor navaja Kumerjeva (2011, str. 85–86), si je precej občin v Sloveniji s
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin zagotovilo prostorske podlage za
svoje aktualne razvojne interese, »zaradi česar zaenkrat nimajo posebne potrebe po
pripravi občinskega prostorskega načrta«, poleg tega pa zakon za prekoračitev
zakonsko določenega roka za pripravo občinskega prostorskega načrta ne določa
nobenih neposrednih pravnih sankcij. Zaradi navedenega je upoštevana tudi namenska
raba na podlagi prostorskih sestavin planskih aktov občin.
 Prišlo je (lahko) do sprememb v namenski rabi prostora; na primer v primeru
podatkov z javnih razgrnitev so le-te pričakovane.
 Uporabljeni so podatki, kakršni so bili dostopni. Problematična so mejna območja –
prekrivanje namenskih rab oziroma odsotnost katerekoli namenske rabe. Omenjeni
podatki so večinoma informativne narave.
 V večini primerov je bila izvedena ročna digitalizacija podatkov, kar pomeni manjšo
natančnost in večjo moţnost napak.
Zaradi omenjenega so podani izračuni (slika 76, preglednica 40, preglednica 41) zgolj ocene.
Namenska raba prostora na podlagi sprejetih prostorskih aktov nove generacije zavzema
pribliţno 74 % površine porečja Ljubljanice in pribliţno 66 % porečja Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki, pribliţno 2 % površine porečja Ljubljanice pa je v Republiki Hrvaški.
Slika 76: Odstotek gozdnih zemljišč oziroma stavbnih zemljišč v porečju Ljubljanice in
izbranih delih le-tega oziroma porečjih niţje ravni – na podlagi namenske rabe prostora
sprejetih oziroma veljavnih temeljnih občinskih prostorskih aktov oziroma temeljnih
občinskih prostorskih aktov v pripravi – stanje: konec leta 2013.

Preteţen del se namenja območjem gozdnih zemljišč – samo v primeru porečja Iţice (Iščice)
malo manj kot 50 %. V porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki se gozdnim
zemljiščem namenja predvsem višje obrobje Ljubljanskega barja oziroma hribovja, od koder
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pritekajo površinski pritoki Ljubljanice (hudourniki). V primeru stavbnih zemljišč se v
porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki le-tem namenja okrog 14 % površine. V
porečju Ljubljanice in drugih delih porečja oziroma porečjih niţje ravni (ki so posebej
obravnavani) so deleţi za kar nekaj odstotkov manjši (10 % in manj).
Z vidika (moţnih) preteklih posegov na poplavna območja je predstavljena tudi namenska
raba prostora na podlagi prostorskih sestavin planskih aktov občin.73
Slika 77: Namenska raba prostora v delu porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki –
prostorske sestavine planskih aktov občin – stanje: marec 2008.

73

»Generalna prevetritev ali nova določitev namenske rabe prostora kljub potrebam, ki se ţe nekaj časa kaţejo v
praksi, v glavnem ni bila pripravljena in jo bodo tudi v postopku priprave OPN zagotovile le posamezne – redke
občine. To pa pomeni, da bomo z (zastarelo, velikokrat neustrezno določeno) osnovno namensko rabo prostora
očitno operirali tudi v novi generaciji prostorskih aktov.« (Konečnik Kunst, 2011, str. 162–163). Navedbe se
nanašajo na občine na splošno.
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V zvezi s podanim prikazom oziroma podatki je potrebno omeniti:
 Podatke so posredovale občine v marcu 2008. V primeru občine Gorenja vas - Poljane
in občine Škofja Loka so podatki pridobljeni s spletnih GIS-ov občin in ročno
digitalizirani – podatki so informativne narave. Kasneje je v namenski rabi prostora
lahko prišlo tudi do sprememb.
 Problematična so mejna območja – prekrivanje namenskih rab oziroma odsotnost
katerekoli namenske rabe – ter v določenih primerih tudi kvaliteta samih podatkov z
vidika natančnosti, določanja kategorij namenske rabe prostora.
 V kategorijo, ki zdruţuje poselitvena območja, območja gospodarske infrastrukture,
območja mineralnih surovin in območja za potrebe obrambe, so vključena tudi
naslednje mešane rabe v občini Vrhnika: mešana raba (stavbno zemljišče; območje
kmetijskih zemljišč, ki se zarašča z gozdom), mešana raba (proizvodne, obrtne in
servisne dejavnosti; območje kmetijskih zemljišč, ki se zarašča z gozdom), mešana
raba (šport in rekreacija; območje kmetijskih zemljišč, ki se zarašča z gozdom).
 Neenotnost v prikazih oziroma kategorijah namenske rabe prostora po občinah –
kategorije so smiselno zdruţene in sledijo opredelitvi po Pravilniku o pripravi
prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih druţbenih planov občin v digitalni
obliki (Uradni list RS, št. 20/2003) (Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin ..., 2003).
Zaradi omenjenega so podani izračuni zgolj ocene (preglednica 40, preglednica 41).
Namensko rabo prostora na poplavnih območjih je potrebno obravnavati tako z vidika
poseganja v poplavna območja in s tem moţne spremembe le-teh kot z vidika poplavne
ogroţenosti.
Preglednica 40: Namenska raba prostora iz prostorskih sestavin planskih aktov občin (stanje:
marec 2008) ter sedaj sprejetih oziroma veljavnih temeljnih občinskih prostorskih aktov in
temeljnih občinskih prostorskih aktov v pripravi (stanje: konec leta 2013) na poplavnih
območjih v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki.
Namenska raba prostora na podlagi prostorskih sestavin planskih aktov občin na
poplavnih območjih: poselitvena območja, območja gospodarske infrastrukture, območja
mineralnih surovin in območja za potrebe obrambe
Namenska raba prostora na podlagi sedaj sprejetih oziroma veljavnih prostorskih
aktov in prostorskih aktov v pripravi na poplavnih območjih: območja stavbnih
zemljišč in območja za potrebe obrambe (spada pod območja drugih zemljišč (osnovna
namenska raba prostora))
 Opombe: Navedenim kategorijam rabe prostora se je namenjalo/se namenja izbrana poplavna
območja./Na poplavnih območjih zelo majhno površino zavzema raba pridobivalna območja druge rudnine
oziroma območja za potrebe obrambe na podlagi prostorskih sestavin. Tudi v primeru sedaj veljavnih
prostorskih aktov oziroma prostorskih aktov v pripravi območja za potrebe obrambe zavzemajo zelo majhno
površino.

Odstotek poplavnega območja

Poplavna območja po Opozorilni karti poplav:

Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki (površina: 11032 ha)
Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki do sotočja Ljubljanice in
Gruberjevega prekopa (površina: 10456 ha)
Poplavna območja ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju

Prostorske
sestavine
planskih aktov
občin:

Sprejeti
oziroma
veljavni
prostorski akti
in prostorskih
akti v pripravi:

11 %

11 %

10 %

10 %

5%

5%
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skupaj s poplavnimi območji ob njenih pritokih
(površina: 8638 ha)
Poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu,
Mestni Gradaščici (Gradaščici) (površina: 1636 ha)
Poplavna območja ob Glinščici (površina: 182 ha)
Poplavna območja ob Ljubljanici in njenih pritokih od
sotočja Ljubljanice in Gruberjevega prekopa do vtoka
Ljubljanice v Savo (površina: 576 ha)
Poplavna območja ob Ljubljanici od sotočja z
Gruberjevim prekopom do vtoka v Savo (površina:
361 ha)
Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice od sotočja
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa do vtoka
Ljubljanice v Savo (površina: 216 ha)
Zdruţena poplavna območja po Opozorilni karti
poplav in po podatkih evidence poplavnih dogodkov:
Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki (površina: 13328 ha)
Poplavna območja v porečju Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki do sotočja Ljubljanice in
Gruberjevega prekopa (površina: 12748 ha)
Poplavna območja ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju
skupaj s poplavnimi območji ob njenih pritokih
(površina: 10799 ha)
Poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu,
Mestni Gradaščici (Gradaščici) (površina: 1757 ha)
Poplavna območja ob Glinščici (površina: 192 ha)
Poplavna območja ob Ljubljanici in njenih pritokih od
sotočja Ljubljanice in Gruberjevega prekopa do vtoka
Ljubljanice v Savo (površina: 581 ha)
Poplavna območja ob Ljubljanici od sotočja z
Gruberjevim prekopom do vtoka v Savo (površina:
366 ha)
Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice od sotočja
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa do vtoka
Ljubljanice v Savo (površina: 216 ha)

34 %

34 %

46 %

42 %

17 %

17 %

19 %

17 %

13 %

16 %

Sprejeti
Prostorske
oziroma
sestavine
veljavni
planskih aktov prostorski akti
občin:
in prostorskih
akti v pripravi:
11 %

12 %

11 %

11 %

7%

7%

34 %

34 %

45 %

41 %

17 %

17 %

19 %

17 %

13 %

16 %

V preteklosti se je (znana) poplavna območja namenjalo poselitvi in se v njih tudi posegalo. V
zvezi s tem izstopa Mestna občina Ljubljana (preglednica 41).
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Preglednica 41: Namenska raba prostora iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne
občine Ljubljana (stanje: marec 2008) ter izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Ljubljana (stanje: oktober 2013) na izbranih poplavnih območjih v porečju
Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki.
Namenska raba prostora na podlagi prostorskih sestavin planskih aktov Mestne
občine Ljubljana na izbranih poplavnih območjih: poselitvena območja, območja
gospodarske infrastrukture
Namenska raba prostora na podlagi izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Ljubljana na izbranih poplavnih območjih: območja stavbnih zemljišč
 Opomba: Navedenim kategorijam rabe prostora se je namenjalo/se namenja izbrana poplavna
območja./Poplavna območja ob Glinščici in poplavna območja ob Ljubljanici in njenih pritokih od sotočja
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa do vtoka Ljubljanice v Savo so v celoti v občini Ljubljana.

Izvedbeni del
občinskega
Poplavna območja po Opozorilni karti poplav:
prostorskega
načrta:
Poplavna območja ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi območji ob
njenih pritokih:
Odstotek poplavnih območij (skupna površina
2%
3%
poplavnih območij: 8638 ha)
Odstotek od obravnavane namenske rabe prostora na
poplavnih območjih (upoštevana namenska raba
47 %
49 %
prostora vseh občin na teh poplavnih območjih)
Poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici):
Odstotek poplavnih območij (skupna površina
30 %
31 %
poplavnih območij: 1636 ha)
Odstotek od obravnavane namenske rabe prostora na
poplavnih območjih (upoštevana namenska raba
89 %
92 %
prostora vseh občin na teh poplavnih območjih)
Izvedbeni del
Zdruţena poplavna območja po Opozorilni karti
Prostorske
občinskega
poplav in po podatkih evidence poplavnih dogodkov:
sestavine:
prostorskega
načrta:
Poplavna območja ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi območji ob
njenih pritokih:
Odstotek poplavnih območij (skupna površina
4%
4%
poplavnih območij: 10799 ha)
Odstotek od obravnavane namenske rabe prostora na
poplavnih območjih (upoštevana namenska raba
57 %
59 %
prostora vseh občin na teh poplavnih območjih)
Poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici):
Odstotek poplavnih območij (skupna površina
31 %
31 %
poplavnih območij: 1757 ha)
Odstotek od obravnavane namenske rabe prostora na
poplavnih območjih (upoštevana namenska raba
90 %
92 %
prostora vseh občin na teh poplavnih območjih)
Prostorske
sestavine:

Sedaj se na poplavna območja posega v skladu z Zakonom o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št.
67/2002; s spremembami in dopolnitvami) oziroma poplavno uredbo, v skladu s katerima pa
morajo biti pripravljeni tudi občinski prostorski načrti.
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4.4.2.1. Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – strateški in izvedbeni del
Mestna občina Ljubljana je v letu 2010 sprejela dva samostojna prostorska akta, in sicer:
 občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – strateški del (Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del, 2010, str. 11381) in
 občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Odlok o
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, 2010, str.
11441).
Sledile so spremembe in dopolnitve, v septembru 2013 pa je tudi začel veljati Sklep o začetku
postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 79/2013) (Sklep o začetku postopka priprave
sprememb in dopolnitev ..., 2013).74
Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – strateški del je strateški prostorski akt, ki
določa izhodišča, cilje in zasnovo prostorskega razvoja v obravnavani občini, usmeritve za
razvoj poselitve in razvoj v krajini ter usmeritve za prostorske ureditve lokalnega pomena in
za umeščanje objektov v prostor. Določbe Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/2010) je potrebno upoštevati:
 v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del,
 v občinskih podrobnih prostorskih načrtih in
 v drugih predpisih Mestne občine Ljubljana.
Omenjeni občinski prostorski akti oziroma drugi predpisi ne smejo biti v nasprotju z
določbami obravnavanega odloka. Glede na njegovo strateško naravo se lahko posamezne
cilje in usmeritve le-tega v izvedbeni del občinskega prostorskega načrta in druge prostorske
akte vključuje postopno (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana –
strateški del, 2010, str. 11381).
Strateški del občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana obravnava
problematiko poplav (preglednica 42). Izpostaviti velja predvsem določbe, ki se nanašajo na
varovanje poselitvenih območij z gradbenimi ukrepi in tudi na ohranjanje retenzijskih
površin; da je umeščanje poselitve na poplavno ogroţena območja pogojeno z uvedbo
ustreznih protipoplavnih ukrepov; upoštevanje predpisov s področja voda.
Preglednica 42: Izbrane določbe strateškega dela občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Ljubljana v zvezi s problematiko poplav.
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE LJUBLJANA – STRATEŠKI
DEL:
Izhodišča in cilji prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana:
 Vodilna izhodišča za opredelitev razvoja Mestne občine Ljubljana:
Podane so tudi razvojne potrebe obravnavane občine glede na mednarodni, drţavni in
regionalni vidik. V delu, ki se nanaša na prostorski vidik razvoja na drţavni in regionalni
ravni, je določeno tudi, da si bo le-ta prizadevala za dobro medobčinsko sodelovanje, ki je
potrebno za uveljavitev številnih regionalnih razvojnih projektov, na primer z varstvom
pred poplavami (planiranimi vodnogospodarskimi ukrepi za zagotavljanje varnosti pred
katastrofalnimi poplavami).
 Cilji prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana:
Eden od temeljnih strateških ciljev je tudi »varno in zdravo mesto«, kjer je cilj tudi
zmanjševati ranljivost mesta za naravne in druge nesreče.
Zasnova prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana:
74

Spremembe in dopolnitve strateškega in izvedbenega dela obravnavanega občinskega prostorskega načrta so
tudi posledica uveljavitve drţavnih prostorskih načrtov, ki se nanašajo na območje občine (Uredba o drţavnem
prostorskem načrtu za navezovalno cesto ..., 2011, str. 1014; Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za
zagotavljanje poplavne varnosti ..., 2013, str. 8336).
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 Omogočanje trajnostnega prostorskega razvoja:
Konkretni cilj na področju kakovosti okolja je tudi izboljševati varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, v sklopu katerega je določeno naslednje:
 varovati poselitvena območja z ureditvijo vodnih zadrţevalnikov, razbremenilnikov
in razlivnih površin ter z ohranjanjem naravnih retencijskih površin;
 ohranjati obrečne gozdove in retencijske površine;
 izboljševati varnost na območjih, ki jih ogroţajo industrijske nesreče, zmanjševati
obseg ogroţenih območij in jih sprostiti za razvoj, zagotavljati pretočno sposobnost
strug vodotokov ob visokih vodah;
 izboljšati pripravljenost na naravne in druge nesreče s povečevanjem in razpršeno
postavitvijo postaj Gasilske brigade Ljubljana, drugih gasilskih društev in
reševalnih postaj;
 zagotavljati vse vidike varnosti in učinkovitosti kritične infrastrukture mesta
(vodovod, plinovod, vročevod, elektrika, cestni promet in vodenje prometa,
osnovno zdravstveno varstvo, nujna medicinska pomoč, javna gasilska sluţba in
mestna uprava) ter zagotavljati neprekinjenost delovanja in moţnosti hitre ponovne
vzpostavitve ob prekinitvah.
V usmeritvah za zasnovo poselitve s stališča varstva okolja in omejitev v prostoru, je
določeno tudi, da je potrebno poselitev z vidika okoljskih potencialov in omejitev med
drugim načrtovati tudi na naslednji način:
 upoštevati je potrebno vse predpisane omejitve glede poselitve (naravne vrednote,
kulturna dediščina, varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov, vodnogospodarske
ureditve in tako dalje);
 poselitve ne bodo umeščene na poplavno ogroţena območja, dokler ne bodo
uvedeni ustrezni protipoplavni ukrepi, ki bodo odpravili poplavno ogroţenost na teh
območjih.
Sočasno z izvajanjem občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana je potrebno
zagotoviti spremljanje določenih kazalcev stanja okolja, in sicer tudi kazalca »površina
urbaniziranih območij v poplavnih območjih« (spremljanje kazalcev stanja okolja se izvaja
v 5-letnih obdobjih).
Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo:
 Usmeritve za prostorsko urejanje:
Temeljna merila in usmeritve za urbanistično urejanje prostora Mestne občine Ljubljana:
Ena od osnovnih usmeritev je tudi, da novogradnje na poplavnih območjih niso dovoljene,
dokler ne bo urejen reţim zadrţevanja vode in preprečevanja poplav.
 Območja za razvoj in širitev naselij:
Sanacija obstoječe razpršene gradnje:
Območja obstoječe razpršene gradnje je potrebno sanirati kot: razpršeno gradnjo, ki bo
vključena v naselje; razpršeno gradnjo kot območje novega naselja; druga območja
razpršene gradnje. Območje razpršene gradnje bo vključeno v obstoječe naselje, če je
izpolnjen tudi naslednji kriterij: območje se ne nahaja na potencialno ogroţenih ali
varovanih ali varstvenih območjih (poplave, plazovi, kulturna, naravna dediščina …).
Enako velja za opredelitev območja razpršene gradnje kot novo naselje. Med druga
območja razpršene gradnje so uvrščena tudi tista območja razpršene gradnje, ki se nahajajo
na potencialno ogroţenih ali varovanih ali varstvenih območjih (poplave, plazovi, kulturna,
naravna dediščina) (v občinskem prostorskem načrtu – izvedbeni del je v takšnem primeru
po katastru stavb potrebno označiti stavbišča obstoječih objektov na območjih primarne
rabe, ne pa stavbnih zemljišč; objekti so lahko oblikovno in komunalno sanirani).
Zasnova in usmeritve za razvoj v krajini:
 Zasnova krajinskega urejanja:
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Obmestni prostor in hribovito zaledje občine sta za potrebe krajinskega urejanja razdeljena
v štiri krajinske sisteme oziroma tipe, in sicer obsavski prostor z zaledjem, Ljubljansko
barje, Posavsko hribovje, Polhograjsko hribovje.
Krajinski sistem Ljubljansko barje:
 Ljubljansko barje je razglašeno za krajinski park.
 Na Ljubljanskem barju je potrebno ohranjati in razvijati primarno rabo zemljišč.
 Rabo prostora na Ljubljanskem barju je potrebno prilagoditi hidrološki funkciji
območja, naravni dinamiki poplavljanja in potresni nevarnosti zaradi izrazito
neugodne sestave tal, kar pomeni, da je občutljive rabe potrebno usmerjati na višje
leţeče in poplavno varne površine.
 Vodne površine in vodnogospodarske ureditve:
Od ciljev prostorskega načrtovanja vodnih površin je potrebno izpostaviti predvsem
naslednje: zagotavljati poplavno varnost mesta in drugih krajev; ohranjati naravno
retencijsko sposobnost prostora; preprečevati neustrezno rabo ter dejavnosti in prostorske
ureditve na poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih. Omeniti velja še naslednja cilja:
celostno obravnavati vodna telesa, obvodni prostor in ekosisteme v njem; izvajati ukrepe za
zmanjševanje onesnaţenja vseh površinskih voda ter za ohranjanje naravne morfologije
vodotokov in bogatenje samočistilne sposobnosti voda.
V delu, ki se nanaša na zasnovo in usmeritve, je določeno:
- Zasnova urejanja in ohranjanja odtočnega reţima obravnava predvsem poplavno varnost
Ljubljane in drugih krajev v občini, tako da določa retencijske površine, območja
protipoplavnih ukrepov in ukrepe za vzpostavitev ustrezne protipoplavne varnosti. Za
poplavno ogroţena območja bodo uvedeni ustrezni ukrepi, ki bodo omejili poplave na
neurbana območja.
- Varovanje retencijskih površin:
Ohranjati je potrebno obstoječe naravne retencijske in poplavne površine, torej površine, ki
imajo sposobnost zadrţevanja vode. Ohranjati je potrebno vsa obstoječa mokrišča in
poplavne površine zunaj naselij oziroma preprečevati urbanizacijo teh območij.
Načrtovanje ureditev na poplavnih območjih je izjemoma mogoče z upoštevanjem pogojev
in omejitev, kot jih določajo veljavni predpisi s področja voda.
Predvsem Ljubljansko barje je z vidika vodnega gospodarstva potrebno varovati pred
poselitvijo in drugimi posegi, saj je pomembna retencijska površina z veliko zmogljivostjo
zadrţevanja vode. Iz istega razloga je potrebno varovati tudi poplavne površine (sicer
kmetijsko območje) v spodnjem toku Ljubljanice.
Vse retencijske površine (suhi in mokri zadrţevalniki, poplavne površine in druga
mokrišča) so varovane kot rezervacije prostora. Zanje velja, da jih je mogoče sočasno
uporabljati še za druge namene (kmetijstvo, rekreacija), ki niso v nasprotju s funkcijo
zadrţevanja voda in ne poslabšujejo poplavne varnosti. Rekreacijsko rabo voda je potrebno
omogočati tam, kjer je mogoče dostop urediti brez spreminjanja morfoloških značilnosti
voda in kjer rekreacijska raba ni v nasprotju z drugimi kvalitetami krajine.
- Zagotavljanje poplavne varnosti juţnega dela Ljubljane:
Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti juţnega dela Ljubljane morajo biti usklajeni z
ukrepi, kot so predvideni v strokovnih podlagah za drţavni prostorski načrt za zagotavljanje
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane.
Vzhodni del juţnega roba Ljubljane je poplavno ogroţen zaradi zalednih voda z Golovca in
deloma zaradi poplavnosti Ljubljanice. Na Malenci, ki poplavlja Ilovico, je predviden
zadrţevalnik. Poplavno varnost Ilovice in Gabrovice je potrebno zagotoviti z manjšimi
lokalnimi zadrţevalniki, ohranjati je potrebno retencijsko sposobnost poplavnih površin in
tam graditi zadrţevalnike (bajerje, depresije v terenu). Ti vodnogospodarski objekti so
hkrati del krajinske oziroma parkovne ureditve območja.
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- Zagotavljanje poplavne varnosti v ostalih delih občine:
Poplavna varnost v ostalih delih občine se zagotavlja skladno s strokovnimi ugotovitvami
in predlaganimi ukrepi, kot so navedeni v izdelanih strokovnih podlagah – hidrološko
hidravličnih študijah, ki so sestavni del občinskega prostorskega načrta.
- Odvodnjavanje in zadrţevanje voda v urbanih območjih:
Za ustavitev naraščanja visokovodnih konic in zmanjševanje neprepustnosti oziroma slabe
prepustnosti tal je potrebno uvajati ustrezne tehnične rešitve tlakovanja površin ter zbiranja
in odvajanja padavinske vode. Ustrezne krajinske in arhitekturne ureditve vključujejo
ureditve za zadrţevanje vode, kar prispeva k upočasnitvi hipnega odtoka in bogati
podzemne vode (na primer zelene strehe). Pri novogradnjah je potrebno spodbujati zbiranje
padavinske vode in njeno uporabo za sanitarno vodo in zalivanje.
- Zasnova varstva kakovosti vode in vodnega okolja:
Izboljšanje ekološkega stanja vodnega okolja temelji na ohranjanju vodotokov v čim bolj
naravnem stanju oziroma na njegovi obnovi v čim večji moţni meri. Namen predlaganih
ukrepov je izboljšati vodno okolje in njegove sposobnosti, posredno pa ukrepi pripomorejo
tudi k dvigu kakovosti bivanja.
- Varovanje mokrišč in naravnih vodotokov:
Poudarjeno je potrebno varovati vodotoke v Posavskem hribovju in zgornje tokove
vodotokov iz Polhograjskih Dolomitov, saj imajo velik naravovarstveni pomen. Manjše
odvodnike zalednih voda je potrebno ohranjati kot površinske vodotoke in jih vključevati v
urbane ureditve. Ljubljanico, Iţico (Iščico), Mali graben, Mestno Gradaščico (Gradaščico)
in Glinščico je potrebno obnoviti oziroma obogatiti tako, da bo doseţen boljši ekološki
status voda in bo izboljšana njihova samočistilna sposobnost. Na ekološko zelo
spremenjenih odsekih Ljubljanice (z Gruberjevim prekopom) in Mestne Gradaščice
(Gradaščice) skozi urbanizirano območje, kjer renaturacija ni več mogoča, je potrebna
zahtevnejša obnova, predvsem v smislu krajinske sanacije in podobe vodotokov.
Mokrišča so najvitalnejši deli narave v bliţini mesta z najvišjo stopnjo samočistilne
sposobnosti in biotske raznovrstnosti. V okolici Ljubljane so najpomembnejša območja
mokrišč na Ljubljanskem barju, vzdolţ Glinščice in spodnjega toka Ljubljanice. Mokrišča
je potrebno ohranjati, izgubljene površine pa, kolikor je mogoče, nadomeščati z drugimi.
Velik deleţ mokrišč je bil namreč v preteklosti izsušen zaradi pozidave ali priprave za
intenzivnejšo kmetijsko rabo. Z regulacijami in kmetijsko rabo priobalnih zemljišč se je
skrčil obvodni pas vegetacije, ki je velikega pomena za samočistilno sposobnost vodotokov.
- Ukrepi za obogatitev vodotokov:
Hkrati z urejanjem vodnih zadrţevalnikov je smiselno izvajati ukrepe za renaturacijo in
obogatitev vodnega okolja. Z oţivljanjem mrtvih rokavov je potrebno povečati samočistilno
sposobnost.
Vodotoki so najbolj dinamičen in vitalen del zelenega sistema, zato je ob njih potrebno
pustiti oziroma načrtovati širše vegetacijske pasove. Ti hkrati zmanjšujejo širjenje
površinskega onesnaţenja (zaradi kmetijstva, urbanizacije) v vodotoke.
Betonska rečna korita ter regulirane ali celo kanalizirane vodotoke je potrebno
preoblikovati oziroma renaturirati, kjerkoli je to mogoče in smiselno. Z odpiranjem strug
vodotokov in sonaravnimi ureditvami je potrebno izboljšati ekološki status voda in
pripomoči k izboljšanju v krajinskem in okoljskem pogledu.
- Urejanje erozijskih območij:
Vidni erozijski pojavi in manj stabilna zemljišča na območju občine obsegajo kar četrtino
površin. Enega ključnih erozijskih problemov predstavlja na primer Grajski grič.
Za preprečevanje posledic delovanja različnih vrst erozije in hudournikov na vseh
erozijskih območjih je potrebno: načrtovati in izvajati dolgoročne in trajne protierozijske
ukrepe; ustrezno usmerjati rabo ter preprečevati neustrezno rabo in dejavnosti na erozijsko
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ogroţenih območjih; vključevati posebne preventivne ukrepe na pogojno stabilnih
zemljiščih; izdelati natančno geološko oziroma geotehnično karto območja občine za
usmerjanje gradnje na potresno, plazovno in erozijsko varnejša območja in za usmerjanje
načina gradnje.
 Območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami:
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so zmanjšati število nesreč, preprečiti
oziroma zmanjšati ţrtve in druge posledice teh nesreč ter zagotoviti ustrezno raven
intervencijskega pokrivanja območja občine z obvezno lokalno javno gasilsko sluţbo in
zdravstveno reševalno sluţbo v odvisnosti od ravni urbaniziranosti (vrsta objektov, namen
objektov, število ljudi) posameznih delov občine. Za zagotavljanje teh ciljev je potrebno pri
načrtovanju rabe prostora upoštevati naravne in druge dejavnike, nevarnosti (nevarnost
potresa, poplave, plazu, industrijske in druge nesreče) in dejavnike ranljivosti (ljudje,
objekti, javne storitve in tako naprej), ki vplivajo na stopnjo ogroţenosti, ter zagotoviti
prostorske pogoje za učinkovito ukrepanje ob nesrečah.
V delu, ki se nanaša na nevarnosti in značilnosti prostora, je navedeno:
Cilji opredeljevanja nevarnosti in značilnosti prostora so zagotavljati varno in z okoljem
skladno rabo prostora, zlasti pa tudi: določiti ukrepe in omejitve na območjih poplavne in
potresne ogroţenosti, nevarnosti zaradi industrijskih in drugih nesreč ter na vodnih in
priobalnih zemljiščih; omejevati posege na erozijskih in plazovitih območjih.
Orografska, hidrološka in geološka raznolikost občine vplivajo na nevarnost zemeljskih
plazov, poplav, erozije in na potresno nevarnost. Posamezna območja so izpostavljena
nevarnosti industrijskih nesreč. Tako zasnova opredeljuje določena območja nevarnosti in
značilnosti prostora. Omeniti je potrebno predvsem vode (vodna telesa vodotokov vseh
redov, vodna zemljišča, priobalna zemljišča, erozijska območja, poplavna območja,
območja objektov za varstvo pred poplavami).
Določeno je tudi, da so na območjih nevarnosti zaradi naravnih in drugih nesreč dovoljeni
le posegi, ki ne povečujejo nevarnosti in ogroţenosti, oziroma tisti posegi, ki povečujejo
varnost in omogočajo upravljanje z nevarnostmi.
Opredeljeno je tudi področje zaščite in reševanja.
Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev:
 Usmeritve za urbanistično-arhitekturno oblikovanje elementov razpoznavne strukture
mesta:
V delu, ki se nanaša na krajinske strukture, je navedeno tudi, da je v območju
Ljubljanskega barja še posebej pomembno zagotoviti tudi:
 ohranjanje obstoječih poplavnih površin;
 omejitev oziroma ustavitev načrtovanja novih območij pozidav glede na strokovne
ugotovitve na področju poplavne problematike, ker so moţni le lokalni omilitveni
ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti;
 odstranitev vseh nelegalnih gradenj na obreţjih Ljubljanice in Malega grabna ter
zagotovitev najmanj 15 m javno dostopnega obreţnega pasu v celotnem poteku;
 ohranjanje in ustrezno celovito ureditev območja Ljubljanskega barja s
sodelovanjem med občinami.
Vir: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del, 2010,
str. 11385, 11386, 11393, 11394, 11395, 11407, 11408, 11411, 11412, 11413, 11414, 11439.
V diplomskem delu je obravnavana vsebina izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Ljubljana z zadnjimi spremembami z Uredbo o drţavnem prostorskem načrtu
za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/2013).
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Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del določa: enote urejanja
prostora, namensko rabo prostora, splošne prostorske izvedbene pogoje, podrobne prostorske
izvedbene pogoje in usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (1. člen)
(Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, 2010, str.
11441).75
Z izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana so podane tudi
določbe v zvezi z omejitvami za razvoj v prostoru (6. člen) (Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, 2010, str. 11446):
 »Poleg določb tega odloka je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti
objektov in pri drugih posegih v prostor upoštevati tudi predpise in druge akte, ki
pomenijo omejitve za razvoj v prostoru in določajo javnopravne reţime, na podlagi
katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja.
Dolţnost upoštevanja teh pravnih reţimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v
tem odloku.«
 Omejitve za razvoj v prostoru, vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih
aktov, so predvsem:
 poplavno ogroţena območja in z njimi povezane erozije celinskih voda;
 plazljiva, plazovita in erozijsko ogroţena območja;
 območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
 zavarovana območja, naravne vrednote in varovana območja narave,
posebna varstvena območja Natura 2000, potencialna posebna
ohranitvena območja Natura 2000 in ekološko pomembna območja;
 objekti in območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine,
registrirana arheološka najdišča in območja in objekti registrirane
kulturne dediščine;
 varovalni gozdovi;
 gozdovi s posebnim namenom;
 vodovarstvena območja;
 območja kopalnih voda;
 potresna območja;
 območja moţne prekomerne obremenitve s hrupom.
 Navedene omejitve za razvoj v prostoru in druge morebitne omejitve za razvoj v
prostoru, vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih aktov, so prikazane
na spletni strani Mestne občine Ljubljana kot del Prikaza stanja prostora in se sproti
posodabljajo.
Stavbnim zemljiščem so namenjena poplavna območja po Opozorilni karti poplav oziroma po
podatkih evidence poplavnih dogodkov (preglednica 43) – določena so še območja kmetijskih
zemljišč, območja gozdnih zemljišč in območja vodnih zemljišč.

75

Enota urejanja prostora: Območje z enotnimi značilnostmi prostora, na katerem se določi namenska raba in
dopustna izraba prostora ter omejitve, povezane z varstvom okolja, ohranjanjem narave in varstvom kulturne
dediščine ter za posamezne vrste posegov v prostor določijo enotni prostorski izvedbeni pogoji oziroma
usmeritve ter pogoji in omejitve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, če je ta predviden (2.
člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4585)./Prostorski izvedbeni pogoji: S prostorskim aktom določena
merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se pripravljajo projekti za pridobitev
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov (2. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4586).
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Preglednica 43: Namenska raba prostora – območja stavbnih zemljišč – Mestne občine
Ljubljana (stanje: april 2014) na poplavnih območjih v porečju Ljubljanice od kraških izvirov
pri Vrhniki.
Odstotek od celotne obravnavane namenske rabe
prostora v občini
Zdruţena poplavna
območja po Opozorilni
Poplavna območja po
karti poplav in po podatkih
Opozorilni karti poplav
evidence poplavih
Območja stavbnih zemljišč:
dogodkov
OBMOČJA STAVBNIH
11,3 %
14,8 %
ZEMLJIŠČ
Območja stanovanj
11,8 %
15,1 %
SSce – preteţno eno- in
22,4 %
25,4 %
dvostanovanjske površine
SScv – preteţno večstanovanjske
4,0 %
4,1 %
površine
SSse – splošne eno- in
10,7 %
15,0 %
dvostanovanjske površine
SSsv – splošne večstanovanjske
11,1 %
16,6 %
površine
SB – stanovanjske površine za
7,7 %
12,5 %
posebne namene
SK – površine podeţelskega
14,8 %
16,7 %
naselja
Območja centralnih dejavnosti
9,5 %
10,6 %
CU – osrednja območja
8,5 %
10,7 %
centralnih dejavnosti
CDd – območja centralnih
17,1 %
17,1 %
dejavnosti brez stanovanj
CDi – območja centralnih
15,6 %
15,7 %
dejavnosti za izobraţevanje
CDo – območja centralnih
dejavnosti za vzgojo in primarno
4,8 %
4,8 %
izobraţevanje
CDz – območja centralnih
2,6 %
2,6 %
dejavnosti za zdravstvo
CDk – območja centralnih
/
/
dejavnosti za kulturo
CDj – območja centralnih
3,3 %
3,5 %
dejavnosti za javno upravo
CDc – območja centralnih
dejavnosti za opravljanje verskih
8,6 %
8,6 %
obredov
Območja proizvodnih dejavnosti
8,7 %
10,8 %
IP – površine za industrijo
13,2 %
13,2 %
IG – gospodarske cone
8,4 %
10,6 %
IK – površine z objekti za
11,0 %
11,0 %
kmetijsko proizvodnjo
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Posebna območja
12,1 %
BT – površine za turizem
3,5 %
BD – površine drugih območij
20,5 %
BC – športni centri
3,5 %
Območja zelenih površin
20,3 %
ZS – površine za oddih,
10,4 %
rekreacijo in šport
ZPp – parki
27,5 %
ZPps – Pot spominov in
36,3 %
tovarištva
ZDd – druge zelene površine
18,3 %
ZDo – zeleni obvodni pas
39,7 %
ZK – pokopališča
4,3 %
ZV – površine za vrtičkarstvo
10,3 %
Območja prometnih površin
7,0 %
PC – površine cest
7,9 %
PŢ – površine ţeleznic
1,1 %
POg – površine za mirujoči
15,2 %
promet
POd – druge prometne površine
5,1 %
Območja komunikacijske
infrastrukture
T – območja komunikacijske
/
infrastrukture
Območja energetske
infrastrukture
E – območja energetske
2,6 %
infrastrukture
Območja okoljske infrastrukture
O – območja okoljske
13,8 %
infrastrukture
Območja za potrebe obrambe v
naselju
F – območja za potrebe obrambe
/
v naselju
Površine razpršene poselitve
A – površine razpršene poselitve
12,9 %
Vir: OPN MOL ID – podrobnejša namenska raba prostora, 2014.

21,5 %
3,5 %
34,1 %
9,1 %
26,5 %
15,0 %
33,6 %
46,6 %
21,2 %
55,8 %
4,3 %
28,2 %
9,2 %
10,7 %
1,3 %
15,3 %
5,1 %

/

2,6 %

26,0 %

/
16,4 %

Opomba: Na poplavnih območjih je tudi razpršena gradnja – zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih
zemljišč (informacija o dejanskem stanju) (OPN MOL - Izvedbeni del: Namenska raba prostora, 2013).

Karte razredov poplavne nevarnosti so izdelane za večino poplavnih območij po Opozorilni
karti poplav – stanje: 18. 3. 2014 (Poplavno ogroţena območja, 2014). Omenjeni podatki so
objavljeni na občinski spletni strani kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo
(6. člen) (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del,
2010, str. 11446) (slika 78).
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Slika 78: Poplavno ogroţena območja v občini Ljubljana – stanje: 18. 3. 2014.

Vir: Poplavno ogroţena območja, 2014.
Karte razredov poplavne nevarnosti se izdelujejo po območjih – kjer razredi poplavne
nevarnosti niso določeni, je privzeta Opozorilna karta poplav (slika 78, slika 79, slika 80).76
Slika 79: Poplavno ogroţena območja v Mestni občini Ljubljana – stanje: 18. 4. 2013.

Vir: Poplavno ogroţena območja, 2013.

76

Po mnenju Hojnika (2009, str. 132) je izdelava kart za oţja območja zasilna rešitev.
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Slika 80: Poplavno ogroţena območja in razredi poplavne nevarnosti – na podlagi karte »7.3
Poplavno ogroţena območja in razredi poplavne nevarnosti« iz grafičnega dela izvedbenega
dela občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, kakršen je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 78/2010.

Vir: Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, 2010.
V izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta so določeni splošni prostorski izvedbeni
pogoji v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določbe, ki se nanašajo na
poplavno ogroţena območja, so naslednje (49. člen) (Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem ..., 2013, str. 1083):
 Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o
vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza
stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so
sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih
dogodkih.
 Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni
razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju
posegov v prostor potrebno upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege
v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroţenih zaradi poplav. Pri tem je
potrebno zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroţenosti na poplavnem
območju in izven njega.
 Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor
povečuje obstoječo stopnjo ogroţenosti, je potrebno skupaj z načrtovanjem novih
prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroţenosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.
 Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so
dopustne samo rekonstrukcije in vzdrţevanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroţenosti in ne vplivajo na vodni
reţim in stanje voda.
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Ne glede na zgoraj navedene določbe so na poplavnem območju dopustni posegi v
prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter
posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.
 Za zmanjševanje poplavne ogroţenosti se lahko izdelajo strokovne podlage za
posamezna hidrografska območja v okviru priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta. Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za hidrografsko
območje na tretji ravni v skladu s predpisi o vodah.
 Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri
čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi
omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaţe nova poplavna območja,
karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.
Prikaz stanja prostora vsebuje tudi prikaz načrtovanih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje
poplavne ogroţenosti (slika 81). Prikazani so omilitveni ukrepi na podlagi različnih virov,
tudi na podlagi Uredbe o drţavnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št.
72/2013) (Načrtovani omilitveni ukrepi, 2014). Kako naj bi izvedba ureditev v porečju
Gradaščice vplivala na obseg poplavnih območij pri Q100 v občini Ljubljana, pa prikazuje
grafični del drţavnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega
dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (slika 82).
Slika 81: Načrtovani omilitveni ukrepi na območju Mestne občine Ljubljana za zmanjšanje
poplavne ogroţenosti – stanje: 18. 3. 2014.

Vir: Načrtovani omilitveni ukrepi, 2014.
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Slika 82: Izsek iz grafičnega dela drţavnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne
varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.
Opomba: S polnilom
svetlo modre barve so
prikazana območja
obstoječih poplav Q100, s
šrafuro temno modre barve
pa območja poplav Q100 po
izvedenih ureditvah.

Vir:
Uredba o drţavnem
prostorskem načrtu za
zagotavljanje poplavne
varnosti ..., 2013, str. 8337.
Izvedba ureditev na podlagi obravnavanega drţavnega prostorskega načrta bo vplivala na
prostorsko planiranje/načrtovanje v prostoru Mestne občine Ljubljana.
5. PROSTORSKI RAZVOJ Z VIDIKA VPLIVA PODNEBNIH SPREMEMB NA
POPLAVE LJUBLJANICE S PRITOKI
5.1. Podnebne spremembe
Nenehno spreminjanje podnebnega sistema je ena od njegovih osnovnih značilnosti. Podnebje
se spreminja v krajših in daljših časovnih obdobjih, nekatere spremembe so manjše in hitre,
druge velike in počasne. Vzrokov za spreminjanje podnebja je veliko, njihovi natančni
mehanizmi pa niso poznani (Ogrin, 2009, str. 92). Kakor še navaja Ogrin (2009, str. 92), se
podnebje najverjetneje spreminja zaradi vzajemnega delovanja različnih vplivov, med
katerimi so tudi človeški – slednjim pa se za spremembe v zadnjih desetletjih pripisuje
pomembno vlogo.
Bergant (2010, str. 141) navaja, da »hitrim podnebnim spremembam, ki smo jim priča v
zadnjih 150 letih in se bodo predvidoma nadaljevale tudi v tem stoletju, z veliko verjetnostjo
botruje prav človek«. Z izpusti različnih plinov in trdnih delcev človeštvo spreminja lastnosti
ozračja ter z naseljevanjem in obdelovanjem lastnosti zemeljskega površja – lastnosti ozračja
in zemeljskega površja pa vplivajo na to, koliko od Sonca prejete energije bo Zemlja skupaj s
svojim ozračjem uspela obdrţati in je porabiti za segrevanje površja, segrevanje in premikanje
oceanov ter zračnih mas, rast in razvoj rastlin in podobno (Bergant, 2010, str. 141).
Preglednica 44: Kazalci, da se svet segreva.
Kazalec:
Opredelitev:
Vir:
Temperatura nad kopnim
↑
Kajfeţ
Bogataj,
Temperatura ozračja blizu površja (troposfera)
↑
2014.
Temperatura nad oceani
↑
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Temperatura površine morja
Vlaga
Višina morske gladine
Količina toplote v oceanih
Ledeni pokrov
Morski led
Ledeniki
Sneţna odeja
Pomik gozdne meje proti poloma in v višine
Zgodnejša pomlad
Ţivalske vrste, ki se selijo proti poloma in višje

↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↑

Prvi del Petega poročila o oceni podnebnih sprememb, ki ga je konec septembra 2013 sprejel
Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC – Intergovernmental panel on climate
change), govori o fizikalnih temeljih podnebnih sprememb (Climate change ..., 2013).
Nekatere trditve oziroma ugotovitve iz omenjenega poročila so:
 Segrevanje podnebnega sistema je nedvoumno – od 50. let 20. stoletja naprej so
mnoge od opaţenih sprememb brez primera na časovni skali od desetletij do tisočletij.
Ozračje in svetovno morje sta se ogrela, obseg in prostornina sneţne odeje in ledu sta
se skrčila, dvignil se je nivo morja, vsebnost toplogrednih plinov se je povečala.
 Vpliv človeka na podnebni sistem je jasen, kar dokazujejo naraščajoče vsebnosti
toplogredih plinov v ozračju, pozitivni sevalni prispevek, izmerjeno segrevanje in
razumevanje podnebnega sistema.
 Nadaljnje spremembe obilnih padavinskih dogodkov – povečanje pogostosti, jakosti
in/ali količine padavin je za zgodnje 21. stoletje verjetno na mnogih kopenskih
območjih in za pozno 21. stoletje zelo verjetno na večini kopenskih območij zmernih
širin in v vlaţnih tropskih območjih.
 Mnoge spremembe v podnebnem sistemu bodo vztrajale stoletja, četudi prenehamo z
izpuščanjem CO2.
Prvi del omenjenega poročila vsebuje tudi Atlas projekcij podnebnih sprememb na svetovni in
regionalni ravni. Za Slovenijo je predvideno segrevanje v vseh letnih časih (Vertačnik, 2013).
Bolj verjetno je povečanje količine padavin v hladni polovici leta in zmanjšanje v topli
polovici leta. Letna količina padavin se najverjetneje ne bo bistveno spremenila. Na podlagi
predvidenega segrevanja in večjega izhlapevanja lahko poletnem času tako upravičeno
pričakujemo pogostejše in izrazitejše suše. Povečana količina padavin v hladni polovici leta
povečuje moţnost obseţnih poplav (S prilagajanjem ..., 2014).
Eden od zaključkov okoli 50 sodelujočih strokovnjakov na Nacionalnem posvetovanju o
prilagajanju podnebnim spremembam in suši77 je tudi: »Podnebne spremembe se dogajajo;
morda bodo potekale hitreje in bodo izrazitejše, kot kaţejo trenutne ocene.« (Nacionalno
posvetovanje ..., 2014).
V nadaljevanju so podani rezultati nekaterih analiz, ki kaţejo na spreminjanje podnebja v
Sloveniji:
 Spreminjanje temperatur v Sloveniji:
Po rezultatih projekta Agencije RS za okolje »Podnebna spremenljivost Slovenije«, v sklopu
katerega se je in bo podrobneje analiziralo podnebne spremembe v Sloveniji, se je ozračje pri
tleh v Sloveniji v obdobju 1961–2011 ogrelo za okoli 1,7 °C – povprečna temperatura zraka je

77

Posvetovanje je potekalo 6. 2. 2014 v prostorih Agencije RS za okolje v organizaciji Global Water Partnership
– Central and East Europe in Centra za upravljanje suše v jugovzhodni Evropi (Nacionalno posvetovanje ...,
2014).
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v obravnavanem obdobju naraščala s časovnim trendom okoli 0,34 °C/desetletje. Ogrevanje je
bilo izrazito v vseh letnih časih, razen jeseni (Vertačnik in sod., 2013; Vertačnik, 2013).
 Spreminjanje padavin v Sloveniji:
Na spremembe kaţejo tudi analize padavin. Spremembe v količini padavin na letnem nivoju
niso zelo očitne (slika 83), so pa očitnejše sezonske spremembe količine padavin (slika 84).
Jesenski višek postaja bolj izrazit, medtem ko se v ostalih mesecih količina padavin
zmanjšuje. Zmanjšuje se tudi akumulacija padavin v sneţni odeji (Kobold, Dolinar, Frantar,
2012). V zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja se je močno skrajšalo trajanje sneţne odeje na
visokih dinarskih planotah ter v alpskih hribovjih in kotlinah (Dolinar, Jeglič, 2000; cv:
Kobold, Dolinar, Frantar, 2012, str. 13). Na Trnovskem gozdu in Sneţniku se je sneţna doba
skrajšala za več kot 30 dni (Kobold, Dolinar, Frantar, 2012, str. 13).
Slika 83: Statistično značilni trendi v letni količini padavin (1971–2000).
Legenda:

Opomba: Karti je dodana razvodnica,
ki omejuje porečje Ljubljanice, in
razvodnica, ki le-tega deli na kraško
porečje Ljubljanice in na porečje
Ljubljanice od kraških izvirov pri
Vrhniki.

Vir: Dolinar, 2008, str. 36.
Slika 84: Statistično značilni trendi v količini padavin po letnih časih (1971–2000).

Legenda:
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Opombi: Kartam je dodana razvodnica, ki omejuje porečje Ljubljanice, in razvodnica, ki le-tega deli na kraško
porečje Ljubljanice in na porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki.

Vir: Dolinar, 2008, str. 38.
 Spreminjanje prostorskih značilnostih podnebnih tipov v Sloveniji:
Posledica spreminjanja podnebnih elementov so določene spremembe v prostorskih
značilnostih podnebnih tipov (Ogrin, 2009, str. 94). Ogrin (2009, str. 94) ugotavlja, da
primerjava karte podnebnih tipov za obdobje 1961–1991 s tipizacijo za obdobje 1971–2000
kaţe širjenje zmerno sredozemskega podnebja proti notranjosti Slovenije, pomik podnebja
niţjega gorskega sveta v višje lege (otoplilo se je tudi v gorskih dolinah in kotlinah) ter
blaţitev zmerno celinskega temperaturnega reţima (povprečne januarske temperature po
niţinah vzhodne Slovenije so postale pozitivne). Pri padavinskem reţimu pa je najočitnejši
pomik meje med zmerno sredozemskim in zmerno celinskim padavinskim reţimom proti
vzhodu zaradi povečevanja količine jesenskih padavin (Ogrin, 2009, str. 94).
 Spreminjanje pretočnih reţimov v Sloveniji:
Raziskave pretočnih reţimov kaţejo na spremembe v zadnjem obdobju. Pretočni reţimi so v
največji meri odvisni od podnebnih dejavnikov (Kobold, Dolinar, Frantar, 2012, str. 7). Z
ogrevanjem podnebja se hkrati spreminjajo tudi druge podnebne spremenljivke – padavine,
sneţna odeja ... – ki pomembno vplivajo na vodni reţim (Kobold, Dolinar, Frantar, 2012, str.
8). Večanje količine jesenskih padavin in zmanjševanje v ostalih sezonah, spremembe trajanja
in višine sneţne odeje, rast povprečnih temperatur zraka so glavni dejavniki, ki vplivajo na
spreminjanje pretočnih reţimov slovenskih rek (Kobold, Dolinar, Frantar, 2012, str. 12).
Koboldova, Dolinarjeva in Frantar (2012, str. 13) navajajo, da primerjava pretočnih reţimov
obdobja 1971–2000 (po Frantarju in Hrvatinu, 2008) z reţimi za obdobje 1961–1990 (po
Hrvatinu, 1998) v prvi vrsti kaţe, da se je marsikje močno zmanjšal vpliv taljenja snega, kar
se odraţa v neizrazitem zimskem sneţnem zadrţku in v skromnem spomladanskem višku, ki
je v veliki meri odvisen od taljenja sneţne odeje. Sneg ostaja najpomembnejši dejavnik
pretočnega reţima le na peščici rečnih odsekov ob vznoţju alpskega visokogorja. Zaradi
poletnega izhlapevanja vode vseskozi narašča deleţ rek, ki imajo sredi poletja primanjkljaj
vode. Porast temperature zraka posredno nedvomno spada med najpomembnejše dejavnike
hitrega upadanja povprečnih letnih pretokov slovenskih rek. Zaradi zmanjšane vloge
zimskega sneţnega zadrţka in povečane vloge poletnega izhlapevanja se razlike med
posameznimi pretočnimi reţimi postopoma zmanjšujejo. Pretočna nihanja slovenskih rek so si
vse bolj podobna, zato je tudi število tipov pretočnih reţimov manjše, s čimer se hidrološka
raznolikost Slovenije zmanjšuje (Kobold, Dolinar, Frantar, 2012, str. 13, 14).
 Statistična analiza trendov pretokov vodotokov v Sloveniji:
Jurko (2009) je izdelal statistično analizo trendov značilnih pretokov slovenskih rek, v katero
je bilo vključenih 77 vodomernih postaj, izbranih na podlagi kriterija minimalne dolţine
beleţenja in odsotnosti »podatkovnih lukenj«, za katere obstajajo 30 in več letni nizi podatkov
(baza podatkov vključuje podatke o pretokih do vključno leta 2005; vir podatkov: Agencija
RS za okolje) (Jurko, 2009, str. 28, 29).78 Uporabljeni indeksi pretokov so:
78

V analizo so zajete tudi nekatere vodomerne postaje z izrazitimi antropogenimi vplivi, kot so odvzem vode,
hidroelektrarne, izrazita modifikacija struge … Kljub temu da so takšne postaje neprimerne za ugotavljanje
povezave s podnebnimi spremembami, so v analizi predstavljene kot zanimivost oziroma kontrola posameznih
metodoloških postopkov (Jurko, 2009, str. 29).
Energetska raba Mure v Avstriji v določeni meri vpliva na rezultate analize trendov (Jurko, 2009, str. 47).
Na trende malih pretokov na vodomerni postaji Cerkvenikov mlin vplivata zadrţevalnika Klivnik in Mola, ki v
poletnih mesecih bogatita Reko in v sušnem obdobju zagotavljata pretok, ki ustreza ekološkemu minimumu
(Jurko, 2009, str. 58).
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22
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16
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17

13

15

Stopnja značilnosti:
90 % – 100 %
(% od vseh postaj)

POT3

17

3
(4 %)
15
(19 %)
12
(16 %)
26
(34 %)
35
(45 %)
35
(45 %)

Stopnja značilnosti:
50 % – 90 %

POT1

8

45
(58 %)
37
(48 %)
39
(51 %)
24
(31 %)
8
(10 %)
14
(18 %)

Stopnja značilnosti:
0 % – 50 %

Qvp

20

SKUPAJ
(% od vseh postaj)

Qmin30

9

Stopnja značilnosti:
-90 % – -100 %
(% od vseh postaj)

Qmin7

74
(96 %)
62
(81 %)
65
(84 %)
51
(66 %)
42
(55 %)
42
(55 %)

Stopnja značilnosti:
-50 % – -90 %

Qs

Stopnja značilnosti:
0 % – -50 %

Indeks

SKUPAJ
(% od vseh postaj)

Indeks srednjih letnih pretokov: Statistične ocene srednjih letnih pretokov (Qs)
predstavljajo povprečno letno količino vode. Z analizo trendov teh časovnih vrst se
lahko oceni poudarjene značilnosti in morebitne spremembe v količini vode ter
predvidi prihodnji trend (Jurko, 2009, str. 29).
 Indeks nizkih pretokov: Osnovan je na srednjih dnevnih pretokih. Analiza obsega
najmanjše letne srednje dnevne pretoke s trajanjem 7 dni (Qmin7) in 30 dni (Qmin30).
Analiza najmanjših letnih srednjih dnevnih pretokov različnih dolţin prikazuje
karakteristike sušnih obdobij in hidroloških sušnih dogodkov, ki so bili pogostejši v
zadnjem obdobju (Kobold, 2004; Kobold in Sušnik, 2004; cv: Jurko, 2009, str. 30).
 Indeksi velikih pretokov: Za oceno časovne spremenljivosti velikih pretokov je
uporabil tri različne indekse. Študije velikih pretokov se običajno osredotočajo na
trende največjih letnih srednjih dnevnih pretokov (Qvp). Bolj reprezentativna metoda
opisovanja frekvenc visokih voda je mogoča z uporabo metode vrednosti nad pragom.
Pri uporabi te metode so izbrani vsi dogodki, ki presegajo prag določenega pretoka (ob
predpostavki, da dogodki medsebojno niso odvisni). Pri analizi je izbral prag s
povprečno eno visoko vrednostjo letno (POT1) in s tremi vrednostmi letno (POT3)
(Jurko, 2009, str. 29).
Koboldova, Dolinarjeva in Frantar (2012, str. 7) navajajo, da trendi pretokov rek kaţejo v
splošnem zmanjševanje vodnih količin srednjih in malih pretokov ter daljšanje obdobij z
malimi pretoki, ki vodijo v hidrološko sušo, po drugi strani pa na pogostejše in izrazitejše
visokovodne ekstreme. Koboldova, Dolinarjeva in Frantar (2012) med drugim tudi navajajo
rezultate analize Jurka, in sicer analizo trendov Qs, Qmin30, Qvp, POT3.
Preglednica 45: Število vodomernih postaj s trendom upadanja oziroma naraščanja indeksov
pretokov ter število le-teh po razredih stopnje značilnosti.
Število vseh
Število vodomernih postaj – trend Število vodomernih postaj – trend
vodomernih
upadanja (negativen predznak)
naraščanja (pozitiven predznak)
postaj: 77

2

1

0

4

9

6

4

13

7

10

19

11

12

2
(3 %)
2
(3 %)
6
(8 %)
6
(8 %)
12
(16 %)

Opomba: Stopnja statistične značilnosti trenda nad 90 % = statistično značilen pojav spreminjanja pretokov
oziroma hidroloških indeksov.

Vir podatkov: Jurko, 2009, str. 32–33.
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Slika 85: Trend Qs na vodomernih postajah.

Opomba: Stopnja statistične značilnosti nad 90 % = trend upadanja oziroma naraščanja je statistično značilen.

Slika 86: Trend Qmin7 in Qmin30 na vodomernih postajah.

Opomba: Stopnja statistične značilnosti nad 90 % = trend upadanja oziroma naraščanja je statistično značilen.
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Slika 87: Trend Qvp, POT1, POT3 na vodomernih postajah.

Opomba: Stopnja statistične značilnosti nad 90 % = trend upadanja oziroma naraščanja je statistično značilen.

Koboldova, Dolinarjeva in Frantar (2012, str. 16) tudi navajajo, da ne moremo zaključiti, da
se število poplav in njihova pogostost v Sloveniji dramatično povečujeta, kakor napovedujejo
nekatere podnebne napovedi (IPCC, 2008).
V preglednici 46 so podani izračuni Jurka (2009) za izbrane vodomerne postaje v delu porečja
Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki.
Preglednica 46: Trendi na vodomernih postajah Moste, Vrhnika in Razori.
Vodomerna postaja/vodotok
(obdobje meritev)
Indeks
Moste/Ljubljanica (1946–2005)
-44,26
Qs
-63,48
Qmin7
-51,70
Qmin30
34,93
Qvp
-11,66
POT1
14,33
POT3
Razori/
Vrhnika/
Šujica
Ljubljanica
(Horjulščica)
(1961–2005)
(1954–2005)
-98,20
-99,99
Qs
-92,17
-99,99
Qmin7
-89,97
-99,99
Qmin30
15,51
73,70
Qvp
93,13
86,83
POT1
172

7,42

POT3
Legenda:

Trend upadanja = negativen predznak;
vrednost je nad 90,0 %

96,27

Trend naraščanja = pozitiven predznak;
vrednost je nad 90,0 %

Opomba: Stopnja statistične značilnosti nad 90 % = trend upadanja oziroma naraščanja je statistično značilen.

Vir podatkov: Jurko, 2009, str. 33.
5.2. Vpliv podnebnih sprememb na poplave
V strokovni javnosti je sprejeta teza, da se bosta pogostost in intenziteta ekstremnih dogodkov
v svetovnem merilu povečala (Spremembe podnebja ..., 2004, str. 28). Na pogostejše in
močnejše oziroma izrazitejše poplave (in suše) opozarjajo strokovnjaki v Sloveniji, na primer
Cegnarjeva (2010) ter Koboldova, Dolinarjeva in Frantar (2012, str. 20). Območja, dovzetna
za učinke podnebnih prememb, so tudi/predvsem obstoječa območja običajnih in
katastrofalnih poplav ter območja hudourniškega delovanja voda (Kajfeţ-Bogataj, 2006, str.
174).
Primeri modelov vpliva podnebnih sprememb na poplave nekaterih vodotokov v Sloveniji
(Kobold, 2010; Kavčič, Vidmar, Brilly, 2013; Kotar, 2013; Legat, 2013) kaţejo na povečanje
pretokov oziroma na zmanjšanje v povratnih dobah. Koboldova (2007, str. 106) ter Kavčič,
Vidmar in Brilly (2013, str. 24) tudi navajajo, da bodo največje spremembe prisotne v
alpskem in predalpskem svetu, na krasu pa bodo zaradi podzemnih akumulacij vode
povečanja pretokov manjša. Največji odziv na intenzivnejše padavine (povečanje
maksimalnih intenzitete padavin za 20 %) se pričakuje v alpskem in predalpskem svetu (Qvk
do 30 %); zmerno povečanje visokovodnih konic (Qvk do 20 %) se pričakuje v prehodnem
območju, na primer območju Sneţnika; najmanjše spremembe velikih pretokov (Qvk do
10 %) se zaradi podzemnih akumulacij vode pričakuje pri kraških vodotokih (Kobold, 2007,
str. 106).
Legatova (2013) je za pretoke Ljubljanice na vodomerni postaji Moste ugotovila oziroma
ocenila, da se bo na podlagi ocenjenih podatkov o padavinah pretok s 100-letno povratno
dobo povišal za 13 % v obdobju od leta 2011 do leta 2040, nato se bo v obdobju od leta 2041
do leta 2070 ta vrednost povišala za 10 % in na koncu, v obdobju od leta 2071 do leta 2100,
še za 3 %.
Preglednica 47: Primerjava pretoka Ljubljanice s 100-letno povratno dobo z obdobji do
danes in 2071–2100.
Moste
Pretok (m3/s)
Danes:
2071–2100:
Povečanje (%):
383,1
481,0
26,0
Opomba: Podani podatki so ocene, saj v analizi Legatova ni upoštevala temperatur in ostalih hidroloških
procesov, ki prispevajo k odtoku.

Vir: Legat, 2013, str. 36.
Poglavitni vzroki poplav so naravnogeografski, predvsem vremenske, geološke, hidrološke,
pedološke in vegetacijske značilnosti. Povezave med dejavniki poplav so zelo zapletene
(Komac, Natek, Zorn, 2008a, str. 17). Človekovo delovanje vpliva na poplave oziroma
značilnosti le-teh. Negativni vplivi človeka izhajajo iz:
 (neustrezne) rabe tal oziroma posegov v porečja, poplavna območja;
 vpliva podnebnih sprememb na dejavnike poplav,
kar se odrazi v spremenjenih značilnostih poplav.
Na moţen vpliv podnebnih sprememb na poplave Ljubljanice s pritoki je mogoče sklepati na
podlagi različnih dognanj na področju sprememb podnebja oziroma splošne ocene odraza
oziroma vpliva podnebnih sprememb (preglednica 48). Potrebno se je zavedati najbolj
neugodnega scenarija.
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Preglednica 48: Nekateri moţni vplivi podnebnih sprememb na poplave Ljubljanice s pritoki.
Značilnosti porečja:
Dognanja na področju sprememb
podnebja oziroma splošne ocene
odraza/vpliva podnebnih sprememb:
Dejanska raba tal – gozd:
 V porečju Ljubljanice in v posebej
obravnavanih delih le-tega oziroma porečjih
niţje ravni prevladuje gozd – v vseh primerih
gozd zavzema več kot 50 % površine.
 Precejšnja gozdnatost kraškega porečja
Ocene/modeli:
Ljubljanice; gozdnata so hribovja oziroma višja
Gozdove bodo prizadele višje
in bolj strma območja v porečju Ljubljanice od
temperature in sušnejše razmere:
kraških izvirov pri Vrhniki.
- povečal se bo stres zaradi
 Baza podatkov CLC razlikuje med listnatimi,
pomanjkanja vode;
iglastimi, mešanimi in grmičastimi gozdovi:
- zaradi toplejših razmer se bo
- v porečju Ljubljanice in v posebej
povečal pritisk ţe navzočih
obravnavanih delih le-tega oziroma porečjih
škodljivcev;
niţje ravni največjo površino zavzemajo mešani
- večja bo poţarna ogroţenost
gozdovi;
gozdov;
- odstotek iglastih gozdov v skupni površini
- najbolj bodo ogroţeni umetno
gozdnih površin: porečje Ljubljanice – 32 %;
← zasnovani iglasti gozdovi v niţjem
porečje Ljubljanice do Špice – 33 %; kraško
← svetu, ki sicer uspevajo v višjih in
porečje Ljubljanice – 38 %; porečje Ljubljanice
← hladnejših predelih in jih je človek
od kraških izvirov pri Vrhniki – 20 %; porečje
v niţinah intenzivno širil zaradi
Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki do
ekonomskih koristi;
Špice – 21 %; porečje Borovniščice – 42 %;
- varovalna funkcija gozda na
porečje Iške – 33 %; porečje Iţice (Iščice) –
izpostavljenih rastiščih bo
11 %; porečje Gradaščice – 4 %; porečje
ogroţena.
Dobrunjščice – 3 %; porečje Besnice – 10 %.
Povečanje deleţa predvsem
 Ţled, 30. 1. 2014–10. 2. 2014:
vetrolomov, snegolomov,
Velika poškodovanost gozdov v porečju
ţledolomov, plazov med
Ljubljanice – moţne posledice: manjši
»motnjami«, katerim so
zadrţevalni učinek, poslabšanje razmer ob
izpostavljeni gozdovi, in s tem
hudourniških poplavah.
deleţa poškodb.
Namenska raba prostora – gozdna zemljišča:
Preteţen del porečja Ljubljanice in posebej
obravnavanih delov le-tega oziroma porečij niţje
ravni se namenja gozdnim površinam – samo v
primeru porečja Iţice (Iščice) nekoliko manj kot
50 %.
Prsti:
Moţnost pogostejših in močnejših
Ljubljansko barje:
oziroma izrazitejših suš:
 Šotne prsti
Sušne razmere: vpliv na prsti in s
tem na posedanje površja
Posedanje Ljubljanskega barja:
←
 Naravni in antropogeni vzroki
Ljubljanskega barja.
←
 Gams: Najhitrejše grezanje je v leči s
← Višje temperature in povečana
središčem na Ilovici in s severnim koncem pri
evapotranspiracija povzroči
Špici na Prulah: 5–25 mm/leto.
upadanje gladine podtalnice: vpliv
 Vodopivec: Izpostavlja dve območji
na konsolidacijo in posedanje
precejšnjega posedanja:
polţarice.
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- območje sotočja Ljubljanice in Iţice (Iščice), ki
se poseda 15–20 mm/leto;
- območje naselij Lipe in Črna vas, ki se poseda
5–10 mm/leto.
Podnebne značilnosti:
 Lega na alpsko-dinarski pregadi, ki vpliva na
podnebne razmere in izstopa po veliki
namočenosti.
 Padavinski reţim: zmerno sredozemski z
viškom padavin jeseni
 Še posebno jeseni: večdnevna obdobja
intenzivnih padavin
Hidrogeografske značilnosti:
 Vodna bilanca Slovenije 1971–2000:
Pretočni reţimi: dinarski deţno-sneţni,
tudi sredozemski deţni
 Pretočni viški na vodomernih postajah v
porečju Ljubljanice za obdobje 1971–2000:
- pretočni višek: novembra ali decembra;
- prisoten drugi višek v aprilu;
- le v primeru vodomerne postaje Bistra I na
Bistri je pretočni količnik največji aprila,
decembrski pa je le za malenkost manjši.
 Kraško porečje:
- odstotek površine: 59 %;
- kraški odtok v porečje Ljubljanice od kraških
izvirov pri Vrhniki;
- kraški zadrţek.
 Porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri
Vrhniki:
- odstotek površine: 41 %;
- na dokaj ravnem in zelo malo nagnjenem
površju Ljubljanskega barja se v Ljubljanico
oziroma na Ljubljansko barje stekajo številni
pritoki z obseţnejšega višjega in strmega obrobja
oziroma hribovij;
- višji svet na severu: hudourniška območja;
- višji svet na jugu: hudourniška območja; tudi
obseţnejša kraška območja.
↓↓↓↓↓
Značilnosti poplav:
 Vrste poplav: kraške poplave, hudourniške
poplave, mestne poplave.
 Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju
in v toku po Ljubljanskem polju.
 Poplave na Ljubljanskem barju so pogostejše
jeseni in pozimi; hudourniške poplave se lahko
pojavijo v kateremkoli letnem času.
 Daljše trajanje kraških poplav Ljubljanice.
 K poplavam na Ljubljanskem barju (lahko)

Jesenski padavinski višek postaja
bolj izrazit.
← Zmanjšuje se zadrţevanje padavin
← v sneţni odeji.
←
Modeli:
Večja verjetnost intenzivnih
padavin.

Modeli vplivov podnebnih
sprememb na poplave:
Povečanje pretokov oziroma
zmanjšanje povratne dobe.
← Največje spremembe bodo
← prisotne v alpskem in
← predalpskem svetu, na kraških
vodotokih pa bo odraz zaradi
akumulacij vode v krasu manjši.
Povečanje moţnosti hudourniških
poplav.
↓↓↓↓↓
Območja, dovzetna za učinke
podnebnih sprememb:
obstoječa območja običajnih in
katastrofalnih poplav ter območja
← hudourniškega delovanja voda.
←
←
Najbolj neugoden scenarij:
- spremenjene razmere na podlagi
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prispevajo: kraški dotok iz kraškega porečja
zgoraj podanih predpostavk;
Ljubljanice, površinski pritoki Ljubljanice,
- jesensko večdnevno obdobje
kraški dotok iz bliţnjega kraškega sosedstva na
intenzivnih padavin (deţja)
jugu, podtalnica.
povzroči kraške, hudourniške,
 Vpliv pritokov Ljubljanice na poplave je
mestne poplave;
lahko bistven – prispevajo k razseţnosti poplave.
- zmanjšano izhlapevanje iz tal in
- Kombinacija poplav Ljubljanice in pritokov je
rastlin;
moţna.
- predhodno povečana namočenost
- Nekateri strokovnjaki menijo, da je moţnost
oziroma vodno stanje.
sočasnosti katastrofalnih poplav Ljubljanice in
Gradaščice oziroma Malega grabna –
potemtakem tudi moţnost sočasnosti poplav
Ljubljanice in drugih pritokov Ljubljanice.
- Vpliv zajezevanja in s tem na počasnejši odtok.
 Ljubljanica je osnovni odvodnik vseh voda z
Ljubljanskega barja.
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
Prostorski razvoj na poplavnih območjih:
 Poplavna območja so »obremenjena« s preteklim prostorskim razvojem/posegi v
prostor.
 Poseganje v poplavna območja mora biti v skladu z Zakonom o vodah (ZV-1) (Uradni
list RS, št. 67/2002; s premembami in dopolnitvami) ter s poplavno uredbo.
 Načrtovanje posegov v prostor ter omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne in z njo
povezane erozijske ogroţenosti.
Sestavljeno po različnih virih: Kajfeţ-Bogataj, 2006; Kobold, 2007; Ogrin, 2009, str. 95;
Cegnar, 2010; Hacin, 2010; Jakša, Kolšek, 2010; Papeţ, Jeršič, Černivec, 2010; Ogris, 2010;
Kobold, Dolinar, Frantar, 2012; Kavčič, Vidmar, Brilly, 2013; Kotar, 2013; Legat, 2013./Viri
navedb v zvezi z značilnostmi porečja so navedeni v diplomskem delu v pripadajočih
poglavjih.
5.2.1. Prostorski razvoj na izbranem območju v občini Ljubljana z vidika vpliva
podnebnih sprememb na poplave
Izbrano območje je del občine Ljubljana na Ljubljanskem barju, in sicer območje Črne vasi,
Iţanske ceste in Ilovice, za katerega so izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov
poplavne nevarnosti – stanje: marec 2014 (IZVO d.o.o., 2009; cv: Butina in sod., 2012, str.
10; Integralna karta poplavne nevarnosti (IKPN), 2014; Integralna karta razredov poplavne
nevarnosti (IKRPN), 2014; Poplavno ogroţena območja, 2014). Izbrano območje se nahaja
juţno od Ljubljanice, omejeno pa je tudi s pribliţno mejo vplivnega območja poplav na
podlagi karte iz »Pregleda ukrepov za povečanje poplavne varnosti v Mestni občini
Ljubljana« (IZVO d.o.o., 2009; cv: Butina in sod., 2012, str. 10).
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Slika 88: Poplavna območja na podlagi nekaterih obstoječih kart na izbranem primeru v
občini Ljubljana.

Analiza poplavne nevarnosti na območju med Iţico, Iško in cesto proti Podpeči (Butina in
sod., 2012, str. 10, 11): Območje Črne vasi in naselij ob Iţanski cesti je na območju niţjega
dela Ljubljanskega barja, ki ga s severne strani omejuje cesta proti Podpeči. Poplavne vode
Iţice z Ţelimeljščico in Partovski jarki zatekajo na območje ob Iţanki z jugovzhodne smeri.
Izviri Iškega vršaja severno od Matene se stekajo proti Črni vasi in poplavljajo območje z
juţne strani. Območje poplavi tudi Iška z jugozahodne strani. Odtok voda proti Ljubljanici
omejuje cesta proti Podpeči. Zaradi razlike med pretočnostjo prepusta in dotoka poplavnih
vod je gladina na juţni strani ceste za nekaj 10 cm višja od gladine Ljubljanice (v primeru
poplav septembra 2010 za 30 cm). Do sedaj je bila izdelana le analiza vpliva visokih vod
Ljubljanice, potrebno je narediti še analizo poplav zaradi vplivov pritokov ...
Poplavne vode se stekajo tudi skozi prepusta na Juţni obvoznici na območje Ilovice (Butina
in sod., 2012, str. 11).
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Slika 89: Nadmorske višine širšega območja izbranega primera v občini Ljubljana.

Slika 90: Nadmorske višine območja obravnave v občini Ljubljana s hidrografsko mreţo.

Opomba: Hidrografska mreţa: Kanali, oţji od 2,5 m niso prikazani.

Obravnavano območje je v določeni meri poseljeno (preglednica 49), izvedbeni del
občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana pa določa tudi območja stavbnih
zemljišč (slika 91, preglednica 50). Obravnavana je vsebina izvedbenega dela občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana z zadnjimi spremembami z Uredbo o drţavnem
prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in
naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/2013) in namenska raba
prostora – stanje: april 2014 – za primerjavo je prikazana tudi namenska raba prostora iz
prostorskih sestavin občine – stanje: februar 2008 – saj se je območja namenjalo poselitvi tudi
v preteklosti (slika 91).

178

Preglednica 49: Odstotek pozidanega in sorodnega zemljišča na območjih dosega 10-letnih,
100-letnih in 500-letnih poplav na izbranem območju v občini Ljubljana.
Območje dosega:
10-letnih poplav
100-letnih
500-letnih
poplav
poplav
Površina poplavnega območja
457,3 ha
647,6 ha
656,4 ha
Odstotek pozidanega in
sorodnega zemljišča – šifra:
5%
16 %
16 %
3000 (stanje: 13. 1. 2014)
Vir: Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč – stanje 13. 1. 2014, 2014.
Slika 91: Namenska raba prostora po izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta in po
prostorskih sestavinah na območjih dosega 10-letnih, 100-letnih in 500-letnih poplav na
izbranem območju v občini Ljubljana.
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Preglednica 50: Območja stavbnih zemljišč (namenska raba prostora; izvedbeni del
občinskega prostorskega načrta) na območjih dosega 10-, 100- in 500-letnih poplav na
izbranem območju v občini Ljubljana.
Območje dosega:
IZVEDBENI DEL
OBČINSKEGA
10-letnih poplav
100-letnih
500-letnih
PROSTORSKEGA NAČRTA
poplav
poplav
OBMOČJA STAVBNIH
29,2 ha
136,2 ha
141,9 ha
ZEMLJIŠČ
Območja stanovanj
63,9 %
73,6 %
72,5 %
Ssce – preteţno eno- in
dvostanovanjske površine
Ssse – splošne eno- in
dvostanovanjske površine
SSsv – splošne večstanovanjske
površine
SB – stanovanjske površine za
posebne namene
SK – površine podeţelskega
naselja
Skupaj

Območja centralnih dejavnosti
CU – osrednja območja centralnih
dejavnosti
CDj – območja centralnih
dejavnosti za javno upravo
CDc – območja centralnih
dejavnosti za opravljanje verskih
obredov
Skupaj

Območja zelenih površin

3,2 %

6,1 %

5,9 %

10,7 %

25,2 %

25,6 %

9,6 %

20,1 %

19,6 %

0,0 %

0,6 %

0,6 %

76,5 %

48,1 %

48,2 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

1,9 %

1,4 %

1,6 %

100,0 %

87,1 %

85,9 %

/

2,0 %

1,7 %

/

10,9 %

12,4 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

16,0 %

9,1 %

8,8 %

ZS – površine za oddih, rekreacijo
in šport
ZPp – parki
ZPps – Pot spominov in tovarištva
ZDd – druge zelene površine
ZDo – zeleni obvodni pas
ZV – površine za vrtičkarstvo
Skupaj

37,1 %

15,7 %

15,5 %

3,6 %
/
27,2 %
7,9 %
24,2 %
100,0 %

27,3 %
10,2 %
26,3 %
5,2 %
15,3 %
100,0 %

26,9 %
10,0 %
27,2 %
5,2 %
15,1 %
100,0 %

Območja prometnih površin

13,4 %

14,9 %

16,1 %

PC – površine cest

100,0 %

100,0 %

100,0 %

4,7 %

1,0 %

1,0 %

A – površine razpršene
poselitve
Razpršena gradnja

Število stavb, ki so v celoti ali delno na poplavnem
območju
44
70
75
Vira: OPN MOL - Izvedbeni del: Namenska raba prostora, 2013; OPN MOL ID –
podrobnejša namenska raba prostora, 2014.
Od območij stavbnih zemljišč se poplavna območja v največji meri namenjajo območjem
stanovanj, ki pa so v določeni ţe (bila) pozidana (slika 91, preglednica 50, preglednica 51).
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Preglednica 51: Odstotek površine območij stanovanj (namenska raba prostora; izvedbeni del
občinskega prostorskega načrta), ki jo zavzema pozidano in sorodno zemljišče, na izbranem
območju v občini Ljubljana.
Območje dosega:
10-letnih poplav
100-letnih
500-letnih
poplav
poplav
IZVEDBENI DEL
Odstotek površine, ki jo zavzema pozidano in
OBČINSKEGA
sorodno zemljišče – šifra: 3000 (stanje: 13. 1. 2014)
PROSTORSKEGA NAČRTA
Območja stanovanj
42 %
61 %
62 %
Ssce – preteţno eno- in
29 %
39 %
39 %
dvostanovanjske površine
Ssse – splošne eno- in
72 %
86 %
87 %
dvostanovanjske površine
SSsv – splošne večstanovanjske
19 %
12 %
12 %
površine
SB – stanovanjske površine za
/
84 %
74 %
posebne namene
SK – površine podeţelskega
41 %
71 %
71 %
naselja
Vira: Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč – stanje 13. 1. 2014, 2014; OPN MOL ID
– podrobnejša namenska raba prostora, 2014.
Za obravnavano območje so določeni razredi velike, srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Največjo površino zavzema območje razreda srednje poplavne nevarnosti, in sicer
z 72 %, območje razreda velike poplavne nevarnosti pa 17 % površine (preglednica 52).
Preglednica 52: Razredi poplavne nevarnosti na izbranem območju v občini Ljubljana.
Razred poplavne nevarnosti:
Velike
Srednje
Majhne
Preostale
Kriterij
Globina vode Globina vode Globina vode
Območje
Skupaj
preko 1,5 m med 0,5 m in
do 0,5 m
med dosegom
1,5 m
poplav Q100
in Q500
109,9 ha
470,1 ha
67,7 ha
8,8 ha 656,4 ha
Površina
17 %
72 %
10 %
1%
Odstotek
100 %
Poplavna uredba določa pogoje in omejitve za posege v prostor po razredih velike, srednje in
majhne poplavne nevarnosti (za razred preostale nevarnosti pri posegih v prostor ni omejitev)
oziroma za izvajanje dejavnosti po razredih velike, srednje, majhne in preostale nevarnosti
(priloga 3).
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Slika 92: Območja razredov poplavne nevarnosti in območja stanovanj (namenska raba
prostora; izvedbeni del občinskega prostorskega načrta) na obravnavanem območju v občini
Ljubljana.

Preglednica 53: Območja stanovanj (namenska raba prostora; izvedbeni del občinskega
prostorskega načrta) na območjih razredov poplavne nevarnosti na izbranem območju v
občini Ljubljana.
Razred poplavne nevarnosti:
Velike
Srednje
Majhne
Preostale
Kriterij
Globina vode
Globina vode
Globina vode
Območje med
preko 1,5 m
med 0,5 m in
do 0,5 m
dosegom
1,5 m
poplav Q100 in
Q500
IZVEDBENI DEL
OBČINSKEGA
Površina (m2)
PROSTORSKEGA
NAČRTA
Območja stanovanj
1542
667142
333445
25734
Ssce – preteţno enoin dvostanovanjske
površine
Ssse – splošne eno- in
dvostanovanjske
površine
SSsv – splošne
večstanovanjske
površine
SB – stanovanjske
površine za posebne
namene
SK – površine
podeţelskega naselja
Skupaj

/

3,9 %

10,5 %

0,0 %

3,4 %

21,8 %

32,0 %

42,1 %

/

24,8 %

10,7 %

/

/

0,1 %

1,4 %

3,4 %

96,6 %

49,4 %

45,3 %

54,5 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Vir: OPN MOL ID – podrobnejša namenska raba prostora, 2014.
Izvedbeni del občinskega prostorakega načrta Mestne občine Ljubljana določa preteţno
namembnost območij stanovanj (preglednica 54).
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Preglednica 54: Preteţna namembnost območij stanovanj na izbranem območju v občini
Ljubljana.
Območja stanovanj:
Preteţna namembnost območja:
Ssce – preteţno eno- in
Območja, namenjena stalnemu bivanju – eno- in
dvostanovanjske površine dvostanovanjske stavbe.
Ssse – splošne eno- in
Območja, namenjena stalnemu bivanju – eno- in
dvostanovanjske površine dvostanovanjske stavbe s spremljajočimi dejavnostmi.
Območja, namenjena stalnemu bivanju – večstanovanjske
SSsv – splošne
stavbe, lahko se dopolnjujejo z dejavnostmi trgovine, storitev
večstanovanjske površine
in dejavnostmi druţbenega pomena.
SB – stanovanjske
Območja, namenjena občasnemu ali stalnemu bivanju
površine za posebne
različnih skupin prebivalstva (otrok, starejših ljudi, študentov
namene
in drugih socialnih skupin)
Območja, namenjena stalnemu bivanju in površinam kmetij z
SK – površine
dopolnilnimi dejavnostmi, lahko se dopolnjujejo z
podeţelskega naselja
dejavnostmi trgovine, obrti, storitev in dejavnostmi
druţbenega pomena.
Vir: (9. člen) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni
del, 2010, str. 11447.
Potrebno je upoštevati tudi določbe glede dopustnih objektov in dejavnosti po območjih
namenske rabe (preglednica 55), ostale splošne prostorske izvedbene pogoje, tudi podrobne
prostorske izvedbene pogoje79 ter vse ostale določbe, ki jih določa prostorski akt, saj je
konkretna prostorska ureditev oziroma poseg na določenem območju oziroma zemljišču
določene namenske rabe prostora odvisna oziroma odvisen od številnih določb. Predvsem pa
je potrebno poudariti, da je s splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji v zvezi z varstvom
pred naravnimi in drugimi nesrečami z določbami, ki se nanašajo na poplavno ogroţena
območja, določeno tudi naslednje:
 »Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni
razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju
posegov v prostor potrebno upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege
v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroţenih zaradi poplav. Pri tem je
potrebno zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroţenosti na poplavnem
območju in izven njega.« (49. člen) (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem ..., 2013, str. 1083).
Načrtovanje prostorskih ureditev oziroma izvajanje posegov v prostor ter izvajanje dejavnosti
mora biti v skladu s poplavno uredbo.
Preglednica 55: Dopustni in pogojno dopustni objekti in dejavnosti na primeru površin
podeţelskega naselja – SK.
SK – površine podeţelskega naselja:
- 11100 Enostanovanjske stavbe,
Dopustni
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
objekti in
dejavnosti: - 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druţbene skupine: samo
79

Nekateri podrobni prostorski izvedbeni pogoji – urbanistični pogoji za nekatere enote urejanja prostora – del
funkcionalne enote Rudnik: v primeru novogradnje je potrebno izdelati prevetritev vpliva gradnje objekta na
sosednje objekte (pilotiranje, nasipavanje), sočasno z gradnjo novih objektov je potrebo urediti odvodnjavanje
(urediti odprte jarke, izlivne površine, suhe zadrţevalnike) in preprečiti poslabšanje hidrogeoloških razmer za
sosednje objekte; potrebno je urediti izlivne površine, območja za suhe zadrţevalnike, odprte jarke; zasnova
območja mora upoštevati izlivne površine, zadrţevalnike in hidrogeološke omejitve (posedanje tal) ... (Odlok o
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, 2010).
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Pogojno
dopustni
objekti in
dejavnosti:

materinski dom, hospic, bivalne skupnosti in podobno,
- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo
penzion in gostišče,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 200,00 m2 bruto tlorisne
površine (BTP) ali dela objekta),
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za druţabne prireditve
in prostori za društvene dejavnosti,
- 12620 Muzeji in knjiţnice: samo galerije, knjiţnice,
- 12630 Stavbe za izobraţevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo
stavbe za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraţevanje in glasbene šole,
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,
- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
- 12722 Pokopališke stavbe,
- 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,
- 24122 Drugi gradbeni inţenirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas:
samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni
deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine,
- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
- 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
- 12712 Stavbe za rejo ţivali,
- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 300,00 m2 bruto tlorisne
površine (BTP) objekta ali dela objekta),
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev
gasilcev s spremljajočim programom,
- dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
a) Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno
namembnost območja:
- 12201 Stavbe javne uprave,
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 bruto tlorisne površine (BTP)
objekta ali dela objekta),
- 12420 Garaţne stavbe: samo garaţe, kolesarnice in pokrita parkirišča,
- 12650 Stavbe za šport,
- 12303 Bencinski servisi (površina parcele, namenjene gradnji, do
1000,00 m2),
- oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.
b) Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne, če se nahajajo ob lokalni
krajevni cesti (LK) ali cestah višje kategorije v naselju.

Opomba: Vrste dopustnih objektov in dejavnosti so določene na podlagi Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in
objektih drţavnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011).

Vir: (6. člen) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem ..., 2013, str. 1056,
1058, 1059.
Moţen vpliv podnebnih sprememb na poplave na izbranem območju bo v okviru v
diplomskem delu podanih vplivov podnebnih sprememb na poplave Ljubljanice s pritoki
(preglednica 48). Zavedati se je potrebno vseh navedenih vplivov in najbolj neugodne
situacije. Sklepamo lahko, da se bo pogostost in intenziteta poplavnih dogodkov povečala.
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Omenjeno pomeni zniţanje povratnih dob poplavnih dogodkov oziroma višje gladine
poplavnih vod. Pričakujemo lahko spremembe v razredih poplavne nevarnosti.
Na večini obravnavanega območja je določen razred poplavne nevarnosti z moţno globino
poplavne vode med 0,5 m in 1,5 m. V omenjenem razredu srednje poplavne nevarnosti so po
poplavni uredbi na primer (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor ..., 2008, str. 12208–12213) (priloga 3):
 dovoljeni, z upoštevanjem vodnega soglasja, le nekateri gradbeni inţenirski objekti;
 od stanovanjskih stavb prepovedane le stavbe za posebne namene, ostale stanovanjske
stavbe so kot posegi »prepovedani – dovoljeni so le na območju strnjeno grajenih
stavb enakovrstne namembnosti v obstoječih naseljih, kadar je mogoče s predhodno
izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja
zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven«;
 »prepovedani – dovoljeni so le na območju strnjeno grajenih stavb enakovrstne
namembnosti v obstoječih naseljih, kadar je mogoče s predhodno izvedenimi
omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja zagotoviti,
da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven« velja v naslednjih primerih
nestanovanjskih stavb: za gostilne, restavracije in točilnice; za vse upravne in
pisarniške stavbe; za trgovske stavbe; za sejemske dvorane, razstavišča; za stavbe za
druge storitvene dejavnosti; za postaje, terminale, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij in z njimi povezane stavbe; za industrijske stavbe; za rezervoarje, silose
in skladišča; za stavbe za kulturo in razvedrilo; za stavbe za izobraţevanje in
znanstvenoraziskovalno delo; za športne dvorane; za stavbe za rastlinsko pridelavo; za
stavbe za spravilo pridelka; za druge nestanovanjske kmetijske stavbe; za stavbe za
opravljanje verskih obredov; za pokopališke stavbe in spremljajoče objekte – ostale
nestanovanjske stavbe so prepovedane, razen kulturnih spomenikov, v primeru katerih
velja »prepovedani – dovoljeni so le, če ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje
ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s
predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali
vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven«;
 za izvajanje dejavnosti velja »prepovedano, ker je v postopku celovite presoje vplivov
na okolje ali presoje vplivov na okolje vpliv dejavnosti ocenjen kot uničujoč glede na
okoljske cilje po predpisih o varstvu okolja in lahko ogrozi dobro stanje voda po
predpisih o vodah ali cilje zmanjševanja škodljivega delovanja voda po predpisih o
vodah in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Zvišanje poplavne vode, na primer za en meter, načeloma, predvsem za primere stavb pomeni
stroţji razred glede pogojev in omejitev, razred velike poplavne nevarnosti – z izjemo
kulturnih spomenikov so vse stavbe v razredu velike nevarnosti prepovedane (Uredba o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12208–12212).
Pomembno pa je predvsem, da to pomeni večjo poplavno nevarnost na precejšnem delu
obravnavanega območja in s tem prebivalstvu oziroma (obstoječi in nadaljnji) gradnji večjo
groţnjo.
6. SPOZNANJA/IZHODIŠČA ZA SOOČANJE PODROČIJ: PROBLEMATIKA
POPLAV, PROSTORSKI RAZVOJ, PODNEBNE SPREMEMBE IN NJIHOV VPLIV
NA POPLAVE
Podana so spoznanja/izhodišča za soočanje področij: problematika poplav : prostorski
razvoj : podnebne spremembe in njihov vpliv na poplave (viri podanih navedb, podatkov so v
pripadajočih poglavjih v diplomskem delu). Temeljni okvir za soočanje omenjenih področij je
prikazan na sliki 93.
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Slika 93: Temeljni okvir za soočanje področij: problematika poplav, prostorski razvoj in
podnebne spremembe z vplivom na poplave.

PROBLEMATIKA POPLAV:
Ključno za planiranje prostorskega razvoja:
 naravne nesreče (poplave) so sestavni del pokrajine
 dobro poznavanje dejavnikov poplav, značilnosti poplav – v okviru porečja
Vzroki poplav so naravnogeografski, na njih oziroma njihove značilnosti pa vpliva tudi človek z
rabo tal oziroma posegi v porečje, poplavna območja, vodotoke.
Rabo tal in spremembe le-te oziroma posege je potrebno vrednotiti z vidikov:
- raba tal porečja, poplavnih območij oziroma posegi v porečja, poplavna območja, vodotoke
vplivajo na poplave oziroma na značilnosti le-teh;
- poselitev oziroma posegi na poplavnih območjih z vidika ogroţenosti, negativnih posledic
poplav, škode.
Gozd naj bi v splošnem ugodno vplival na vodni reţim: zadrţevanje velike količine vode –
zmanjševanje maksimalnih pretokov oziroma poplav, zmanjševanje erozije./Zaradi pozidanih in
utrjenih površin se spreminja vodni reţim: povečan in hitrejši odtok in pretok.
Problematično je:
- zasedanje poplavnih (retenzijskih) območij, s čimer se odvzema prostor poplavnim vodam, kar
vpliva na poplave na in izven območja;
- povečevanje nevarnosti poplav na dolvodnih območjih s poseganjem v poplavna (retenzijska)
območja, v vodotoke na način, da se zmanjšuje zadrţevanje oziroma povečuje odtekanje vode;
- posegi, ki pomenijo oviro poplavni vodi ...
Vrste poplav v porečju Ljubljanice:
- poplave kraškega tipa oziroma poplave na kraških poljih, kamor spadajo tudi poplave na
Ljubljanskem barju;
- hudourniške poplave;
- mestne poplave.
Ljubljanica poplavlja:
- na Ljubljanskem barju;
- v toku po Ljubljanskem polju.
Poplavljajo oziroma k poplavam prispevajo številni pritoki Ljubljanice.
Ljubljansko barje:
- Največje poplavno območje v Sloveniji.
- Spada med ravninska poplavna območja.
- Značilna je dvojna nevarnost: pojav kraških in hudourniških poplav.
Značilno za kraške poplave Ljubljanice: nastopijo počasi in trajajo od več dni do več
tednov./Značilno za hudourniške poplave: kratkotrajnost in silovitost.
Poplave »normalnega obsega« se pojavljajo nekajkrat v letu, najpogosteje jeseni in
pozimi./Hudourniške poplave se lahko pojavijo v kateremkoli letnem času.
Ob velikih padavinah nekraške, površinsko tekoče vode hitro narastejo in poplavijo ter zajezijo
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Ljubljanico in dvignejo njeno gladino. Ko ta poplavna voda upada, začne pritekati visoka voda
iz kraških izvirov, ki se je zadrţala v kraškem podzemlju. Poplava kraških voda doseţe višek
kasneje kot površinske vode. Ta poplavna voda tudi kasneje upade.
- V kraških izvirih pri Vrhniki izvirajo vode iz obseţnega kraškega porečja Ljubljanice.
- Na dokaj ravnem in zelo malo nagnjenem površju Ljubljanskega barja se v Ljubljanico izlivajo
oziroma se stekajo na Ljubljansko barje številni pritoki z obseţnega višjega strmega obrobja
(hudourniška območja; obrobje na jugu tudi obseţnejša kraška območja).
- Zelo slabo prepustni glinasti in ilovnati sedimenti ter skoraj ravno površje močno ovirajo
odtekanje padavinske vode v vertikalni in horizontalni smeri.
- K poplavam na Ljubljanskem barju (lahko) prispevajo: kraški dotok iz obseţnega kraškega
porečja Ljubljanice; površinski pritoki Ljubljanice; kraški dotok iz bliţnjega kraškega sosedstva
na jugu; podtalnica.
Kombinacija poplav Ljubljanice in pritokov je moţna.  Primer: Ob dolgotrajnejšem jesenskem
deţevju (s padavinskim območjem, ki zajame porečje), so obseţnejše poplave – poplavljajo oziroma
k poplavam prispevajo vsi vodotoki.
- Mnenje nekaterih strokovnjakov: sočasne katastrofalne poplave Ljubljanice in Gradaščice
oziroma Malega grabna so moţne.  Potemtakem so moţne tudi sočasne poplave Ljubljanice in
drugih pritokov./Nekateri strokovnjaki menijo, da takšen primer ni moţen.
- Visoka gladina Ljubljanice zajezi pritoke, povzroči dvig njihove gladine ter razlivanje. Tudi
pritoki Ljubljanice zajezijo Ljubljanico.
- Vpliv pritokov Ljubljanice na poplave je lahko bistven – prispevajo k razseţnosti poplave.
- Na Ljubljanskem barju na poplave, ki so ţe v upadanju, vplivajo ţe nekoliko nad normalno
povečani dotoki. Poplave se ponovno razširijo, zaradi počasnega odtoka pa se občutno podaljša
tudi njihovo trajanje.
Sava z visoko gladino zajezi Ljubljanico in preprečuje odtok vode s poplavnega območja
Ljubljanice.
Ljubljanica je osnovni odvodnik vseh voda z Ljubljanskega barja – odtok vode je počasen zaradi
majhnega strmca struge Ljubljanice.
Nekatera pomembnejša dejstva na podlagi primerov preteklih poplav:
Poplave septembra 1926:
˗ Katastrofalne hudourniške poplave Gradaščice.
˗ Velike količine vode Gradaščice so stanje na Ljubljanskem barju, kjer je bilo predhodno
poplavljeno običajno območje, bistveno poslabšale.
˗ Katastrofo naj bi po nekaterih navedbah povzročil poplavni val, nastal po porušitvi nastalih
zajezitev.
Poplave septembra 1933:
˗ Katastrofalne poplave na Ljubljanskem barju.
˗ Hitro so naraščali vsi barjanski pritoki.
˗ Deroči hudourniki so hitro poplavili celotno Ljubljansko barje.
Poplave konec leta 1992:
˗ Poplave na Ljubljanskem barju so bile večje od običajnih, niso bile pa katastrofalne.
˗ Okrepitev padavin povzroči ponovne poplave.
˗ Ponoven dvig vodostaja Gradaščice oziroma Malega grabna povzroči dvig gladine Ljubljanice in
vode v kanalih.
Poplave septembra 2010:
˗ Pojav hudourniških, kraških in mestnih poplav.
˗ Na poplave so vplivali: dotok iz kraškega porečja Ljubljanice; pritoki Ljubljanice; podtalnica
(izpostaviti je potrebno: vodo iz izvirov izpod Krima, vodo izvirov ob robu Iškega vršaja,
arteško podtalnico); visoka Sava; antropogene ovire.
˗ Ugotovitev nekaterih strokovnjakov – poplave na Ljubljanskem barju: 1 % verjetnosti nastopa
(100-letne poplave).
Ob hudourniških poplavah Gradaščice leta 1926 so bile smrtne ţrtve./Ob vseh poplavah je nastala
škoda.
V času od katastrofalnih poplav v letih 1926 in 1933 se je posegalo v porečje, poplavna območja,
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vodotoke: izvedena so bila protierozijska oziroma hudourničarska dela, regulacije vodotokov,
melioracije, predvsem pa se je povečala poselitev na poplavnih območjih.
Nekatera dejstva, ki se jih je potrebno zavedati pri poseganju na Ljubljansko barje v povezavi s
poplavno problematiko:
˗ Ljubljansko barje je pomemben zadrţevalnik poplavnih voda – obseţno naravno retenzijsko
območje.
˗ Občutljiv vodni reţim Ljubljanskega barja.
˗ Posedanje Ljubljanskega barja zaradi naravnih vzrokov (tonjenje kamninske podlage, naravna
konsolidacija skladovnice kvartarnih sedimentov) in antropogenih vzrokov (obremenitev z
dodatno obteţbo zaradi gradenj, dreniranje vodonosnikov z vertikalnimi drenaţami ob gradnjah
objektov, hidrotehnični posegi, črpanje podtalnice) vpliva na poplave (poplavno
nevarnost/stopnjo ogroţenosti).
˗ Nivo gladine Ljubljanice je potrebno vzdrţevati na določeni višini z zapornicami./Osuševanje
šote in posledično razpad le-te se odrazi v posedanju.

PROSTORSKI RAZVOJ:
VKLJUČENOST
PROBLEMATIKE
POPLAV
V
SEDANJO
PROSTORSKO
ZAKONODAJO/PROSTORSKE AKTE:
 normativni okvir
 obvezno upoštevanje/vključevanje problematike poplav v postopek priprave in sprejema
prostorskega akta
 druge moţnosti za bolj strokovne, bolj smotrne, boljše rešitve v prostoru
 S prostorskimi akti se načrtujejo tudi prostorske ureditve z namenom urejanja voda oziroma
varstva pred škodljivim delovanjem voda oziroma prostorske ureditve s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
V ZPNačrt se na problematiko poplav (posredno) navezujejo določbe v zvezi s cilji prostorskega
načrtovanja in temeljnimi načeli:
Poudarjanje skladnega prostorskega razvoja, trajnostnega prostorskega razvoja, gospodarne rabe
zemljišč, strokovnosti, vključevanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ...
Nekateri pomembni vidiki v zvezi s poplavno problematiko, podani z nekaterimi poglavitnimi
dokumenti/akti s področja upravljanja z vodami in s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (veljavni v času od uveljavitve ZPNačrt), ki se (naj bi/lahko/bodo) neposredno/posredno
odraţajo v prostorskih aktih oziroma s prostorskimi akti:
˗ celovita obravnava poplavne problematike;
˗ celovito upravljanje z vodami na ravni povodij/porečij;
˗ preventivno delovanje – pomembno je prostorsko planiranje/načrtovanje;
˗ ohranjanje/varstvo naravnega okolja/procesov – tudi naravnih retenzijskih površin – ter tudi
obnova/vzpostavitev;
˗ določanje ravni sprejemljivega tveganja/sprejemljive stopnje ogroţenosti;
˗ gradbeni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda so še vedno potrebni – v okviru
celovitega izvajanja ukrepov;
˗ pomen/vloga ukrepanja v primeru poplave;
˗ prepoznavanje/upoštevanje vpliva podnebnih sprememb.
Razmerja med prostorskimi akti:
Veljavna drţavna strateška prostorska akta (določena z ZUreP-1):
Strategija prostorskega razvoja Slovenije: temeljni drţavni dokument o usmerjanju razvoja v
prostoru. → Prostorski red Slovenije: temeljna pravila za urejanje prostora v skladu s Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije. Obravnava problematike poplav:
˗ Pri načrtovanju rabe in dejavnosti v prostoru se naravne procese, ki lahko ogroţajo poselitev in
človekove dejavnosti, obvezno upošteva kot omejitev.
˗ Prostorski razvoj se načrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč.
˗ Preventivno prostorsko načrtovanje: dejavnosti se razmešča v prostor izven območij potencialnih
nesreč; primarne dejavnosti v nevarnih in ogroţenih območjih se upravlja ustrezno; aktivnosti, ki
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lahko povzročajo naravne in druge nesreče, se nadzoruje.
˗ Na ogroţenih območjih se z zaščitnimi ukrepi zagotavlja ustrezno varnost oziroma se obstoječe, z
naravnimi nesrečami nezdruţljive dejavnosti dolgoročno umika iz omenjenih območij.
˗ ...
Prikaz stanja prostora:
˗ Prostorski akt mora temeljiti na naboru podatkov o dejanskem in pravnem stanju prostora.
˗ Potrebno je upoštevati varstvene reţime vodnih virov.
Prostorski informacijski sistem:
Geoportal ARSO: Vpogled in dostop do prostorskih podatkov za prostorsko načrtovanje (okoljskih
prostorskih podatkov), tudi do:
˗ Opozorilne karte poplav, pripravljene v letu 2007;
˗ novejših strokovnih podlag oziroma podatkov, na primer: evidence poplavnih dogodkov,
integralne karte poplavne nevarnosti, integralne karte razredov poplavne nevarnosti.
Opomba: Namen prostorskega informacijskega sistema je tudi seznanjanje javnosti s stanjem v
prostoru.
Smernice, strokovne podlage, podatki nosilcev urejanja prostora v postopku priprave in sprejema
prostorskega akta; upoštevanje vseh veljavnih predpisov – tudi s področja upravljanja z vodami in s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/2002; s spremembami in dopolnitvami):
Med drugim so podane tudi določbe v zvezi s posegi v:
˗ vodna in priobalna zemljišča;
˗ območja, ogroţena zaradi poplav, oziroma poplavna območja;
˗ območja, ogroţena zaradi erozije celinskih voda in morja, oziroma erozijska območja.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob
poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroţenost
območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Na erozijskem območju je med drugim prepovedano poseganje v prostor na način, ki pospešuje
erozijo in oblikovanje hudournikov ter omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje
erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer.
Potrebno je ohraniti obstoječe retenzijske površine, vse ureditve pa načrtovati tako, da se poplavna
varnost ne bo poslabšala.
Varstvo pred padavinskimi vodami: Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je potrebno
predvideti na tak način, da bo v čim večji moţni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar
pomeni, da je potrebno predvideti zadrţevanje padavinskih voda pred iztokom v površinske
odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrţevalniki …). Lokalna skupnost skrbi za
varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij ...
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti (Ur. l. RS, št.
60/2007):
Določa karte:
˗ opozorilno karto poplav in erozije;
˗ karto poplavne in erozijske nevarnosti;
˗ karto razredov poplavne in erozijske nevarnosti;
˗ karto poplavne in erozijske ogroţenosti.
Na podlagi meril – glede na verjetnost nastanka poplavne nevarnosti in moč poplavne nevarnosti
(globina ali zmnoţek globine in hitrosti toka) – se območja poplavne nevarnosti razvrstijo v razrede
poplavne nevarnosti.
Opomba: Normativi za pripravo kart erozijske nevarnosti še niso pripravljeni – potrebni so dodatni
vhodni podatki, ki so bili v preteklosti v naravi merjeni v nezadostnem obsegu – zaradi česar
priprava tovrstnih kart ni obvezna.
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/2008) = poplavna
uredba:
Določa pogoje in omejitve za posege v prostor in za izvajanje dejavnosti na območjih, ogroţenih
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zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, za posege v okolje, ki v primeru
poplav in z njimi povezane erozije lahko ogroţajo vodno okolje, ter za načrtovanje rabe prostora in
preventivnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroţenosti.
Pogoji in omejitve za posege v prostor:
Odvisni od vrste posega v prostor (v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) – stavbe in
gradbeni inţenirski objekti) in razreda (velike, srednje, majhne) nevarnosti.
Nekateri poudarki v zvezi s posegi v prostor:
˗ Za razred preostale nevarnosti pri posegih v prostor ni podanih pogojev in omejitev.
˗ V primeru razreda majhne nevarnosti so dovoljeni vsi posegi v prostor, z upoštevanjem pogojev
iz vodnega soglasja.
˗ Predvsem v primerih stavb je poseg v prostor v razredu srednje nevarnosti prepovedan, a
dovoljen ob izpolnitvi določenih pogojev – pogoji: območje strnjeno grajenih stavb enakovrstne
namembnosti v obstoječih naseljih in predhodna zagotovitev, da vpliv načrtovanega posega v
prostor ni bistven.
˗ V razredu velike nevarnosti je skoraj v vseh primerih stavb poseg v prostor prepovedan.
˗ Številni primeri gradbenih inţenirskih objektov so v razredu srednje in velike poplavne
nevarnosti prepovedani, a dovoljeni ob izpolnitvi določenih pogojev – pogoji: ugotovitve presoj
vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in predhodna zagotovitev, da vpliv ni
bistven.
Pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti:
Odvisni od vrste dejavnosti in razreda (velike, srednje, majhne, preostale) nevarnosti.
Nekateri poudarki v zvezi z izvajanjem dejavnosti:
˗ Določeni so pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko vpliv na doseganje
okoljskih ciljev v povezavi z ogroţenostjo zaradi poplav in z njimi povezane erozije.
˗ Pomembne so ugotovitve presoj vplivov na okolje glede vpliva dejavnosti.
˗ Izvajanje vseh dejavnosti je v razredu velike in srednje nevarnosti prepovedano.
˗ Izvajanje dejavnosti, namenjene zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah (gasilci,
enote CZ, zdravstvene interventne enote), je prepovedano v vseh razredih nevarnosti.
˗ Bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, domovi za starejše občane, podzemne garaţe so kot primeri
dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrţevanja večjega števila ljudi lahko škodljivo
vplivajo na človekovo zdravje, prepovedani v razredih velike, srednje in majhne nevarnosti.
˗ V razredih velike, srednje in majhne nevarnosti je prepovedano izvajanje dejavnosti v obratih in
napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaţenje večjega obsega, ali/in dejavnosti, ki pomenijo
nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in drugih nesrečah.
Opomba: ZPNačrt določa načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij: Širjenje naselja je
dopustno le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni moţen ...
V poplavni uredbi je določeno, da, če območja in pripadajoči razredi nevarnosti v skladu s
predpisom o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, in načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti niso določeni, iz
podatkov o poplavnih in erozijskih dogodkih ali iz opozorilne karte pa izhaja, da je območje
izpostavljeno poplavam in z njimi povezani eroziji, je za izdelavo prostorskih aktov potrebno
pripraviti najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti:
˗ V primeru z občinskim prostorskim načrtom načrtovanih novih posegov v poplavna območja je
potrebno izdelati karto poplavne nevarnosti – občina sama presodi, ali je potrebna karta za celo
občino (boljša izbira) ali za manjša zaključena območja.
˗ »Poplavno navodilo« – v postopku priprave drţavnega prostorskega načrta:
S poplavnim navodilom, pripravljenim leta 2013, se je doreklo izvajanje poplavne uredbe v
postopkih priprave drţavnih prostorskih načrtov:
Določeno je vrednotenje variant z ekspertnim mnenjem.
Določen je način identifikacije razredov poplavne nevarnosti v fazi študije variant na podlagi ţe
obstoječih podatkovnih podlag (integralna karta razredov poplavne nevarnosti/Opozorilna karta
poplav/evidenca poplavnih dogodkov).
Če trasa ali lokacija potrjene variante načrtovane prostorske ureditve ne posega na poplavna
območja na podlagi obstoječih podatkovnih podlag, potem v fazi potrjene variante ni potrebno
določiti razredov poplavne nevarnosti (ni potrebno izdelati hidrološko hidravlične študije).
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V fazi potrjene variante je potrebno določiti razrede poplavne nevarnosti – izdelati hidrološko
hidravlično študijo – tudi če izdelovalec ekspertnega mnenja v okviru študije variant za kasneje
potrjeno varianto sicer ugotovi, da za posamične dele ali celotno območje te variante podatkov o
poplavljanju ni, vendar pa obstoji informacija ali vsaj zelo velika verjetnost, da je območje
izpostavljeno poplavljanju.
Strokovne podlage s področja urejanja voda so dostopne na Geoportalu ARSO.
Celovita presoja vplivov na okolje:
Uresničevanje načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive: preprečevanje ali vsaj bistveno
zmanjšanje aktivnosti, ki imajo lahko pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in
varovana območja.
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje se njen postopek vodi skupaj s postopkom
priprave prostorskega akta.
Okoljsko poročilo:
˗ Opredelitev, opis, ovrednotenje pomembnih vplivov izvedbe prostorskega akta na okolje,
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter moţnih alternativ, ki
upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se prostorski akt nanaša.
˗ Vsebovati mora tudi: informacije o pomembnih vplivih prostorskega akta na nastanek ali
povečano nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče; omilitvene ukrepe.
Vloga drţave, občin, javnosti in nekaterih drugih udeleţencev:
Pristojnost za izvajanje nalog prostorskega razvoja je razdeljena med drţavo in občine:
Drţava: Določa normativni okvir; sprejema strateške odločitve in usmeritve; deluje tudi na izvedbeni
ravni (prostorske ureditve drţavnega pomena).
Občine: Naloge prostorskega razvoja in prostorskega načrtovanja so v njihovi izvirni pristojnosti.
Vsak, ki sodeluje pri pripravi in sprejemu prostorskega akta, ima določeno vlogo in lahko tudi
določen vpliv na prostorski akt oziroma njegovo vsebino.
Pripravljavec prostorskega akta je drţavni organ ali organ lokalne skupnosti, ki je odgovoren za
njegovo pripravo.
Izdelava strokovnih podlag v postopku priprave in sprejema prostorskega akta: izdelava obveznih
strokovnih podlag (na primer: na podlagi predpisov s področja upravljanja z vodami, s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami); omogočanje izdelave dodatnih (neobveznih)
strokovnih podlag. Opomba: Ker prostorski predpisi ne določajo nabora in obsega obveznih
strokovnih podlag za občinski prostorski načrt, jih občine (ţupani) ne naročajo oziroma jih naročajo
v pomanjkljivem obsegu.
Nosilci urejanja prostora v postopku priprave in sprejema prostorskega akta:
˗ Naloga: zastopanje javnega interesa.
˗ Sodelovanje: smernice in mnenja, strokovne podlage, podatki ...
˗ V primeru drţavnega prostorskega načrta (po ZUPUDPP/ZUPUDPP-A):
Drţavni nosilci urejanja prostora: soodgovorni za njegovo pripravo.
Prostorska konferenca: Stalna delovna skupina koordinatorja in drţavnih nosilcev urejanja
prostora, ki z rednim medsebojnim usklajevanjem in dogovarjanjem določajo aktivnosti, potrebne
za učinkovito pripravo drţavnih prostorskih načrtov ter usklajujejo različne javne interese, vezane
na postopek njihove priprave./Člani prostorske konference si morajo prizadevati za takšne rešitve
in pogoje, ki ob upoštevanju temeljnih načel prostorskega načrtovanja in zagotavljanju in
varovanju javnih interesov, ki jih zastopajo, omogočajo načrtovanje in izvedbo predvidenih
prostorskih ureditev.
Občina kot lokalni nosilec urejanja prostora: skrbi za enotno zastopanje vseh lokalnih javnih
interesov ...
Pripravljavec okoljskega poročila lahko tudi opozarja na nesprejemljivost posegov, podaja sprotna
mnenja, usmeritve ...
Vključevanje/vloga javnosti:
Vključevanje javnosti v urejanje prostora vpliva na:
˗ stopnjo odgovornosti uporabnikov za stanje v prostoru;
˗ povečuje verodostojnost sprejetih odločitev;
˗ prispeva h kakovosti stanja in rabe prostora;
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˗ krepi pripadnost skupnosti.
Vključevanje javnosti je tudi pot do boljših rešitev v prostoru.
ZPNačrt: načelo javnosti:
˗ Omogočanje izraţanja interesov posameznikov, skupin prebivalstva in udeleţbe vseh
zainteresiranih oseb v postopkih priprave in sprejema prostorskih aktov.
˗ Pristojni drţavni in občinski organi morajo obveščati javnost o zadevah prostorskega načrtovanja.
˗ Pristojni drţavni in občinski organi morajo vsakomur omogočiti vpogled v prostorske akte,
njihova strokovna gradiva in v druge dokumente, povezane s prostorskim načrtovanjem.
Javnost v postopku priprave prostorskega akta podaja predloge, pripombe, katere je potrebno
preučiti in do njih zavzeti tudi stališče.
Vpliv: V postopku priprave in sprejema prostorskega akta se izdelajo dodatne strokovne podlage,
preverjajo se alternativne rešitve ....
Opombe: »Ozaveščena« javnost o poplavah in podnebnih spremembah: vpliv na kakovosten,
smotrn, trajnosten prostorski razvoj. ↔ Javnost se tudi seznanja s stanjem v prostoru, omejitvami za
razvoj .../Moţnost njenega vpliva tudi na samo zakonodajo oziroma predpise oziroma izvrševanje leteh.
POPLAVNE KARTE:
V postopkih priprave in sprejema prostorskega akta se sedaj obvezno uporabljajo naslednje karte:
Opozorilna karta poplav:
V letu 2007 izdelana kot izhodišče za določitev poplavnih in erozijskih območij.
Izdelana na podlagi analize historičnih in arhivskih podatkov o poplavnih dogodkih in na podlagi ţe
izdelanih študij, raziskav, analiz ter drugih podatkov.
Prikazani sloji: zelo redke poplave ali katastrofalne poplave (povratna doba Q50 in več); redke
poplave (povratna doba Q10 do Q20); pogoste poplave (povratna doba Q2 do Q5).
Opomba: Kjer poplavno območje ni označeno, ne pomeni, da poplave niso moţne.
Evidenca poplavnih dogodkov:
Prikaz poplavnih območij, zabeleţeni ob primerih poplav.
Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti:
Obvezna izdelava hidrološko hidravlične študije v postopku priprave in sprejema prostorskega akta
je določena z zgoraj podanimi določbami poplavne uredbe oziroma s poplavnim navodilom.
Integralna karta poplavne nevarnosti prikazuje: območje dosega 10-letnih poplav (Q10); območje
dosega 100-letnih poplav (Q100); območje dosega 500-letnih poplav (Q500).  Integralna karta
razredov poplavne nevarnosti prikazuje: območje razreda velike poplavne nevarnosti; območje
razreda srednje poplavne nevarnosti; območje razreda majhne poplavne nevarnosti; območje razreda
preostale poplavne nevarnosti.
Opomba: Številne zgoraj podane navedbe se ne nanašajo na drţavni strateški prostorski načrt
oziroma na postopek njegove priprave, kot ga določa ZPNačrt.
↓↓↓↓↓
VSEBINA PROSTORSKEGA AKTA:
Drţavni prostorski načrt: načrtovana je prostorska ureditev; določeni so prostorski izvedbeni pogoji
v zvezi s poplavno problematiko ...
Občinski prostorski načrt: načrtovana je prostorska ureditev; določena je namenska raba prostora;
določeni so prostorski izvedbeni pogoji v zvezi s poplavno problematiko ...
Občinski podrobni prostorski načrt: načrtovana je prostorska ureditev; določene so rešitve in
ureditve v zvezi s poplavno problematiko ...
Regionalni prostorski načrt: načrtovana je prostorska ureditev; določena je namenska raba prostora;
določeni so prostorski izvedbeni pogoji v zvezi s poplavno problematiko ...
↓↓↓↓↓
Prostorski akti izvedbene narave so podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
VELJAVNOST PROSTORSKIH AKTOV S PODLAGO V PRETEKLI PROSTORSKI
ZAKONODAJI:
Ob uveljavitvi ZPNačrt:
˗ Podaljšana veljavnost vseh do takrat veljavnih prostorskih aktov drţave in občin.
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˗ Urejeno dokončanje ţe začetih postopkov priprave posameznih prostorskih aktov.
˗ Podane določbe glede omogočanja in postopka sprememb in dopolnitev večine obstoječih
prostorskih aktov.
OBRAVNAVA PROBLEMATIKE POPLAV V PRETEKLOSTI:
Potencialno škodljivo delovanje voda bi moralo biti eden od ključnih vhodnih podatkov za
kakršnokoli načrtovanje v prostoru.
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE LJUBLJANA – STRATEŠKI IN
IZVEDBENI DEL:
STRATEŠKI DEL:
 Problematika poplav je obravnavana: varovanje poselitvenih območij z gradbenimi ukrepi;
ohranjanje retenzijskih površin; umeščanje poselitve na poplavno ogroţena območja je pogojeno z
uvedbo ustreznih protipoplavnih ukrepov; upoštevanje predpisov s področja voda ...
Vodilna izhodišča za opredelitev razvoja Mestne občine Ljubljana:
Tudi prizadevanje za dobro medobčinsko sodelovanje, ki je potrebno za uveljavitev številnih
regionalnih razvojnih projektov, na primer z varstvom pred poplavami (planiranimi
vodnogospodarskimi ukrepi za zagotavljanje varnosti pred katastrofalnimi poplavami).
Cilji prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana:
Temeljni strateški cilj tudi: »varno in zdravo mesto«:
Cilj tudi: zmanjševati ranljivost mesta za naravne in druge nesreče.
Zasnova prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana:
Tudi omogočanje trajnostnega prostorskega razvoja:
˗ Cilj na področju kakovosti okolja tudi:
Izboljševati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Varovati poselitvena območja z ureditvijo vodnih zadrţevalnikov, razbremenilnikov in razlivnih
površin ter z ohranjanjem naravnih retenzijskih površin.
Ohranjati obrečne gozdove in retenzijske površine.
Izboljševati varnost na območjih, ki jih ogroţajo industrijske nesreče, zmanjševati obseg
ogroţenih območij in jih sprostiti za razvoj, zagotavljati pretočno sposobnost strug vodotokov ob
visokih vodah.
Izboljšati pripravljenost na naravne in druge nesreče s povečevanjem in razpršeno postavitvijo
postaj Gasilske brigade Ljubljana, drugih gasilskih društev in reševalnih postaj.
Zagotavljati vse vidike varnosti in učinkovitosti kritične infrastrukture mesta ter zagotavljati
neprekinjenost delovanja in moţnosti hitre ponovne vzpostavitve ob prekinitvah.
...
˗ Načrtovanje poselitve z vidika okoljskih potencialov in omejitev tudi na način:
Upoštevati je potrebno vse predpisane omejitve glede poselitve.
Poselitve ne bodo umeščene na poplavno ogroţena območja, dokler ne bodo uvedeni ustrezni
protipoplavni ukrepi, ki bodo odpravili poplavno ogroţenost na teh območjih.
Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo:
Osnovna usmeritev tudi: novogradnje na poplavnih območjih niso dovoljene, dokler ne bo urejen
reţim zadrţevanja vode in preprečevanja poplav.
Zasnova in usmeritve za razvoj v krajini:
˗ Krajinski sistem Ljubljansko barje:
Rabo prostora na Ljubljanskem barju je potrebno prilagoditi hidrološki funkciji območja, naravni
dinamiki poplavljanja ... Občutljive rabe je potrebno usmerjati na poplavno varne površine ...
˗ Vodne površine in vodnogospodarske ureditve:
Cilji prostorskega načrtovanja vodnih površin so tudi: zagotavljati poplavno varnost mesta in
drugih krajev; ohranjati naravno retenzijsko sposobnost prostora; preprečevati neustrezno rabo ter
dejavnosti in prostorske ureditve na poplavnih, erozijskih območjih ...
Zasnova urejanja in ohranjanja odtočnega reţima obravnava predvsem poplavno varnost
Ljubljane in drugih krajev v občini, tako da določa retenzijske površine, območja protipoplavnih
ukrepov in ukrepe za vzpostavitev ustrezne protipoplavne varnosti. Za poplavno ogroţena
območja bodo uvedeni ustrezni ukrepi, ki bodo omejili poplave na neurbana območja.
Varovanje retenzijskih površin:
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Ohranjati je potrebno obstoječe naravne retenzijske in poplavne površine.
Ohranjati je potrebno vsa obstoječa mokrišča in poplavne površine zunaj naselij oziroma
preprečevati urbanizacijo teh območij.
Načrtovanje ureditev na poplavnih območjih je izjemoma mogoče z upoštevanjem pogojev in
omejitev, kot jih določajo veljavni predpisi s področja voda.
Ljubljansko barje je pomembna retenzijska površina, zaradi česar ga je potrebno varovati pred
poselitvijo in drugimi posegi.
Zagotavljanje poplavne varnosti:
Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti juţnega dela Ljubljane (usklajenost z ukrepi drţavnega
prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti, ki se nanaša na jugozahodni del
Ljubljane; predvideni zadrţelniki ...) ter v ostalih delih občine (ukrepi, predlagani v skladu s
strokovnimi podlagami ...).
Rešitve v zvezi z odvodnavanjem in zadrţevanjem voda v urbanih območjih (za ustavitev
naraščanja visokovodnih konic in zmanjšanje neprepustnosti oziroma slabe prepustnosti tal ...).
Varovanje mokrišč in naravnih vodotokov.
Urejanje erozijskih območij.
...
˗ V sklopu zasnove in usmeritev za razvoj v krajini so podani tudi cilji ter zasnova in usmeritve v
zvezi z območji za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Potrebno je zagotoviti prostorske pogoje za učinkovito ukrepanje ob nesrečah ...
Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev:
˗ Usmeritve za urbanistično-arhitekturno oblikovanje elementov razpoznavne strukture mesta:
Krajinske strukture:
V območju Ljubljanskega barja je še posebej pomembno zagotoviti tudi ohranjanje obstoječih
poplavnih površin; omejitev oziroma ustavitev načrtovanja novih območij pozidav glede na
strokovne ugotovitve na področju poplavne problematike, ker so moţni le lokalni omilitveni
ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti.
...
IZVEDBENI DEL:
˗ Prikaz Opozorilne karte poplav; za posamezna poplavna območja so določeni/se določajo razredi
poplavne nevarnosti. Omenjeni podatki so del Prikaza stanja prostora na občinski spletni strani in
se sproti posodabljajo.
˗ Splošni prostorski izvedbeni pogoji v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na
osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag.
Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja
prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.
Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi
poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor
potrebno upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje
dejavnosti na območjih, ogroţenih zaradi poplav. Pri tem je potrebno zagotoviti, da se ne
povečajo obstoječe stopnje ogroţenosti na poplavnem območju in izven njega.
Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne
samo rekonstrukcije in vzdrţevanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če
ne povečujejo poplavne ogroţenosti in ne vplivajo na vodni reţim in stanje voda.
Za zmanjševanje poplavne ogroţenosti se lahko izdelajo strokovne podlage v okviru priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta ...
˗ Nekateri podrobni prostorski izvedbeni pogoji – urbanistični pogoji za nekatere enote urejanja
prostora – del funkcionalne enote Rudnik: v primeru novogradnje je potrebno izdelati prevetritev
vpliva gradnje objekta na sosednje objekte (pilotiranje, nasipavanje), sočasno z gradnjo novih
objektov je potrebo urediti odvodnjavanje (urediti odprte jarke, izlivne površine, suhe
zadrţevalnike) in preprečiti poslabšanje hidrogeoloških razmer za sosednje objekte; potrebno je
urediti izlivne površine, območja za suhe zadrţevalnike, odprte jarke; zasnova območja mora
upoštevati izlivne površine, zadrţevalnike in hidrogeološke omejitve (posedanje tal) ...
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Opomba: Analiza namenske rabe prostora občine je podana v nadaljevanju.
ANALIZA DEJANSKE RABE TAL TER NAMENSKE RABE PROSTORA/PROSTORSKIH
UREDITEV NA PODLAGI TEMELJNIH OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV IN
DRŢAVNIH IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV:
Dejanska raba tal v porečju Ljubljanice – stanje: januar 2010:
Gozd: Tako v porečju Ljubljanice (porečje v Sloveniji) kot v njegovih delih oziroma porečjih niţje
ravni (ki so posebej obravnavani) prevladuje gozd. Deleţi so različno veliki, vendar v vseh primerih
gozd zavzema več kot 50 % površine.  V porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki je z
gozdom poraščeno predvsem višje obrobje Ljubljanskega barja oziroma hribovja, od koder pritekajo
površinski pritoki Ljubljanice (hudourniki). Opomba: Ţled v začetku leta 2014 je močno poškodoval
gozdove v porečju Ljubljanice, predvsem v kraškem porečju Ljubljanice in porečju Gradaščice. Na
splošno velja opozorilo, da bodo odtočne razmere spremenjene do popolne sanacije, ki lahko traja
tudi več let.
Pozidano in sorodno zemljišče: V porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki vrsta dejanske
rabe tal pozidano in sorodno zemljišče zavzema okoli 11 % površine in to predvsem zaradi
Ljubljane./V porečju Ljubljanice (porečje v Sloveniji) in drugih delih porečja oziroma porečjih niţje
ravni (ki so posebej obravnavani) so deleţi za kar nekaj odstotkov manjši.
Slika 94: Temeljni občinski prostorski akti nove generacije v porečju Ljubljanice.

Namenska raba prostora v porečju Ljubljanice iz sprejetih oziroma veljavnih temeljnih občinskih
prostorskih aktov oziroma temeljnih občinskih prostorskih aktov v pripravi – stanje: konec leta
2013:
Gozdna zemljišča: Tako v porečju Ljubljanice kot v njegovih delih oziroma porečjih niţje ravni (ki
so posebej obravnavani) se preteţen del se namenja območjem gozdnih zemljišč – samo v primeru
porečja Iţice (Iščice) malo manj kot 50 %.  V porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki se
gozdnim zemljiščem namenja predvsem višje obrobje Ljubljanskega barja oziroma hribovja, od
koder pritekajo površinski pritoki Ljubljanice (hudourniki).
Stavbna zemljišča: V porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki se stavbnim zemljiščem
namenja okrog 14 % površine. V porečju Ljubljanice in drugih delih porečja oziroma porečjih niţje
ravni (ki so posebej obravnavani) so deleţi za kar nekaj odstotkov manjši (10 % in manj). Nekatere
opombe glede podatkov, uporabljenih v analizi namenske rabe prostora: občina Ajdovščina: ni
podatkov o namenski rabi prostora; občine Bloke, Škofja Loka, Divača: podatki o namenski rabi
prostora iz prostorskih sestavin planskih aktov občin; del porečja Ljubljanice v Republiki Hrvaški –
Grad Čabar: podatki iz prostorskega akta »Prostorni plan ureĎenja Grada Čabra«.
Prostorske ureditve v porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki na podlagi veljavnih
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drţavnih prostorskih načrtov/lokacijskih načrtov:
V občinskih prostorskih aktih oziroma v namenski rabi prostora se odraţajo tudi drţavni prostorski
akti izvedbene narave.
Veljavni drţavni akti – stanje: 3. 3. 2014:
˗ Na podlagi pretekle prostorske zakonodaje in sedanje.
˗ Načrtujejo se prostorske ureditve v zvezi s prometom, energetiko in vodami (vodne ureditve,
poplavna varnost).
Odnos do problematike poplav – različno: upoštevanje poplavnih območij, upoštevanje vplivov
posegov na poplavne značilnosti, vrednotenje oziroma obravnava posegov v poplavna območja, v
vodotoke ... (pogoji/rešitve/ukrepi/zahteve).
Dejanska raba tal – stanje: januar 2010 – na poplavnih območjih po Opozorilni karti poplav v
porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki:
Prevladujejo travniki. Barjanski travniki so značilni predvsem za Ljubljansko barje. Travnikom po
deleţu površine v večini primerov sledijo njive. Pozidanih in sorodnih zemljišč je 861 ha, kar je
pribliţno 8 % površine poplavnih območij.
Slika 95: Namenjanje poplavnih območij po Opozorilni karti poplav v porečju Ljubljanice od
kraških izvirov pri Vrhniki namenskim rabam, problematičnim z vidika negativnih/škodljivih
posledic poplav in/ali z vidika poseganja v poplavna območja, na podlagi temeljnih občinskih
prostorskih aktov in prisotnost stavb ter pozidanih in sorodnih zemljišč.
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Slika 96: Odstotek pozidanih in sorodnih zemljišč ter izbranih vrst namenskih rab prostora na
podlagi temeljnih prostorskih aktov občin na poplavnih območjih po Opozorilni karti poplav v
porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki.

Stavbe (kataster stavb) na poplavnih območjih po Opozorilni karti poplav v porečju Ljubljanice od
kraških izvirov pri Vrhniki – stanje: april 2008:
Na poplavnih območji je 10621 stavb:
 Na poplavnih območjih ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju skupaj s poplavnimi območji ob
njenih pritokih: 26 % vseh stavb.
 Na poplavnih območjih ob Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici): 59 % vseh
stavb.
Dejanska raba delov stavb kaţe na raznovrstne rabe in s tem na dejavnosti na poplavnih območjih.
Dejanska raba pribliţno 49 % delov stavb je stanovanjska. Prisotne so tudi številne nestanovanjske
rabe, in sicer gostinska raba, upravna in pisarniška raba, trgovska dejavnost in druge storitvene
dejavnosti, raba za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, industrijska raba in skladišča, raba
splošnega druţbenega pomena, kmetijska raba, raba za verske obrede in pokopališke stavbe, kulturni
spomeniki ter še nekatere druge nestanovanjske rabe.
 Izstopajo poplavna območja ob Gradaščici, Malem grabnu, Mestni Gradaščici (Gradaščici),
predvsem v občini Ljubljana oziroma Ljubljani.
Prostorski razvoj na poplavnih območjih:
 Poplavna območja so »obremenjena« s preteklim prostorskim razvojem/posegi v prostor.
 Precejšen interes po prostoru; Ljubljana – močno središče s širšim vplivnim območjem.
 S preteklimi prostorskimi akti, prostorskim razvojem se v določeni meri začrta nadaljnji
prostorski razvoj.
 Poseganje v poplavna območja mora sedaj biti v skladu: z Zakonom o vodah (ZV-1) (Uradni
list RS, št. 67/2002; s premembami in dopolnitvami), s poplavno uredbo.
 Načrtovanje posegov v prostor ter omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne in z njo
povezane erozijske ogroţenosti.
˗ Poselitev se je v številnih primerih širila na (znana) poplavna območja.
˗ Občine so namenjale poplavna območja za poselitev.
˗ Drţava je na podlagi prostorskih aktov izvedbene narave posegala v poplavna območja.
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˗ Poplavna območja se namenja stavbnim zemljiščem tudi z občinskimi prostorskimi akti nove
generacije.
˗ Drţava na podlagi prostorskih aktov izvedbene narave posega v poplavna območja.
 Na podlagi analize z vidika poplavne ogroţenosti izstopa občina Ljubljana. Z razvojem se je
Ljubljana širila na poplavna območja. Razširila se je na poplavno območje v severnih delih
Ljubljanskega barja in vzdolţ hudourniške Gradaščice ter še na nekatera druga poplavna
območja. Izpostaviti je potrebno tudi naselji Črna vas in Lipe na Ljubljanskem barju, sicer
ustanovljeni ţe v času kolonizacije, ki je prišla z osuševanjem Ljubljanskega barja. Poselitev se je
legalno in nelegalno širila na poznana poplavna območja. Opomba: Primer črnih gradenj na
Ljubljanskem barju – legalizacija jih vključi v nadaljnji razvoj širšega mesta.
Opomba: Glede na to, da je analiza narejena za poplavna območja na podlagi Opozorilne karte
poplav, v le-to tako niso vzeta območja poplav ob številnih vodotokih, predvsem hudournikih. Z
vidika natančnosti rezultatov je pomembna tudi natančnost same karte, saj je primerna za prikaze v
merilu 1 : 50000 in manj natančno.
REŠEVANJE PROBLEMATIKE OBSTOJEČE POSELITVE/GRADNJE NA POPLAVNIH
OBMOČJIH:
Zaradi pretekle gradnje na poplavnih območjih so gradbeni ukrepi za zmanjševanje škodljivih
posledic poplav še vedno potrebni – izvajanje v okviru celovitih ukrepov.
Za območja pomembnega vpliva poplav, ki so po kriterijih iz poplavne direktive – ogroţenost
zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja – (po veliki verjetnosti) najbolj poplavno
ogroţena v Republiki Sloveniji, je predvidena izdelava podrobnejšega načrta zmanjševanja
ogroţenosti pred poplavami (do konca leta 2015)./Moţna je priprava načrta zmanjševanja poplavne
ogroţenosti tudi za druga območja poplavne ogroţenosti.
Območja pomembnega vpliva poplav v porečju Ljubljanice:
˗ Ljubljana – jug;
˗ Dobrova–Brezje pri Dobrovi;
˗ Vevče – papirnica;
˗ del območja Zalog–Podgrad–Videm.
V načrtu morajo biti obravnavani vsi vidiki zmanjševanja poplavne ogroţenosti, s poudarkom na
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti, vključno z napovedovanjem poplav in sistemi za zgodnje
opozarjanje, pri čemer se morajo upoštevati značilnosti posameznega povodja ali porečja. Vključuje
lahko tudi spodbujanje praks trajnostne rabe tal, zaščito poplavnih območij in odtočnih poti
poplavnih voda, izboljšanje zadrţevanja voda, kjer je to primerno z uporabo sonaravnih ukrepov, ter
nadzorovano poplavljanje nekaterih območij v primeru poplavnega dogodka.
Gradbeni ukrep kot ena od aktivnosti obvladovanja poplavne ogroţenosti na območjih pomembnega
vpliva poplav »Ljubljana – jug« in »Dobrova–Brezje pri Dobrovi«: Uredba o drţavnem prostorskem
načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini
Dobrova - Polhov Gradec (Ur. l. RS, št. 72/2013).
Poplavna uredba med drugim določa, da je za obstoječe objekte in izvajanje dejavnosti, ki so v
nasprotju s pogoji in omejitvami, kot jih le-ta določa, potrebno zagotoviti ustrezne omilitvene
ukrepe.
MOŢEN VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA POPLAVE IN S TEM NA PROSTORSKI
RAZVOJ – PRIMER OBMOČJA ČRNE VASI, IŢANSKE CESTE IN ILOVICE NA
LJUBLJANSKEM BARJU V OBČINI LJUBLJANA:
Prostorski razvoj območja Črne vasi, Iţanske Moţen vpliv podnebnih sprememb na
ceste in Ilovice na Ljubljanskem barju v občini poplave:
Ljubljana:
■ Podnebne spremembe se dogajajo, morda
■ Območje se nahaja na Ljubljanskem barju, ki je bodo potekale hitreje in bodo izrazitejše, kot
obseţno poplavno območje in na katerega pritekajo kaţejo trenutne ocene.
številni (hudourniški) vodotoki.
■ Na spreminjanje podnebja v Sloveniji
■ Območje je poplavno po: Opozorilni karti poplav, kaţejo tudi rezultati analiz temperatur,
podatkih evidence poplavnih dogodkov.
padavin, prostorskih značilnosti podnebnih
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■ Izdelana je bila analiza visokoh vod Ljubljanice;
potrebna je tudi izdelava analize poplav zaradi
vplivov pritokov.
■ Za območje so določena območja dosega 10-letnih
poplav (površina: 457 ha), 100-letnih poplav
(površina: 648 ha), 500-letnih poplav (656 ha)
(stanje: marec 2014).
Z namensko rabo prostora na podlagi prostorskih
sestavin planskih aktov občine (stanje: marec 2008)
se je območje namenjalo tudi: površinam za
stanovanja in spremljajoče dejavnosti; parkovnim,
športnim in rekreacijskim površinam; površinam za
proizvodnjo, skladišča in terminale; površinam za
promet.  Od navedenih predvsem površinam za
stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta (stanje:
april 2014) območje namenja tudi stavbnim
zemljiščem – predvsem območjem stanovanj; tudi:
območjem centralnih dejavnosti, območjem zelenih
površin, območjem prometnih površin, površinam
razpršene poselitve; prisotna je tudi razpršena
gradnja.  Območje je v določeni meri ţe (bilo)
poseljeno/pozidano.
V zvezi s prostorsko primerjavo vrst namenske rabe
prostora po preteklih in veljavnih temeljnih
prostorskih aktih občine v zvezi s poselitvijo je
potrebno izpostaviti predvsem:
- med zadevnimi vrstami namenskih rab prostora so
podobnosti;
- v sedajšnji namenski rabi prostora so določena
območja stanovanj, ki so bila v prejšnji namenski
rabi določena kot preteţno kmetijske površine, po
podatkih katastra stavb (stanje: april 2008) pa so
na teh območjih zgrajene številne stavbe;
- sedaj so določena tudi površine razpršene
poselitve, ki so bila v prejšnji namenski rabi
določena kot preteţno kmetijske površine, po
podatkih katastra stavb (stanje: april 2008) pa so
na teh območjih zgrajene stavbe;
- sedaj je opredeljena tudi razpršena gradnja –
zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih
zemljišč (informacija o dejanskem stanju).
■ Za območje so določeni razredi poplavne
nevarnosti (stanje: marec 2014): velike (globina vode
preko 1,5 m; odstotek površine: 17 %), srednje
(globina vode med 0,5 m in 1,5 m; odstotek površine:
72 %), majhne (globina vode do 0,5 m; odstotek
površine: 10 %) in preostale (območje med dosegom
poplav Q100 in Q500; odstotek površine: 1 %) poplavne
nevarnosti.
Namenska raba prostora – površina območij
stanovanj po razredih poplavne nevarnosti (stanje:
april 2014):
razred velike poplavne nevarnosti: 1542 m2;
razred srednje poplavne nevarnosti: 667142 m2;

tipov, pretokov.
■ IPCC projekcije podnebnih sprememb za
Slovenijo: segrevanje v vseh letnih časih;
letna količina padavin se najverjetneje ne bo
bistveno spremenila – bolj verjetno
povečanje količine padavin v hladni in
zmanjšanje v topli polovici leta  v
poletnem času verjetne pogostejše in
izrazitejše suše; v hladni polovici leta
povečana moţnost obseţnejših poplav zaradi
povečane količine padavin.
Predvideni vplivi podnebnih sprememb
na poplave Ljubljanice s pritoki na
podlagi dognanj na področju sprememb
podnebja oziroma splošne ocene/odraza
podnebnih sprememb:
Območja, dovzetna za učinke podnebnih
sprememb: obstoječa območja običajnih
in katastrofalnih poplav ter območja
hudourniškega delovanja voda.
Padavine: Jesenski padavinski višek postaja
bolj izrazit. Zmanjšuje se zadrţevanje
padavin v sneţni odeji. Večja verjetnost
intenzivnih padavin.
Vpliv na gozd: zmanjšanje zadrţevalnega
učinka gozda, poslabšanje razmer ob
hudourniških poplavah.  Gozdove bodo
prizadele višje temperature in sušnejše
razmere./Povečanje
deleţa
predvsem
vetrolomov,
snegolomov,
ţledolomov,
plazov med »motnjami«, katerim so
izpostavljeni gozdovi, in s tem deleţa
poškodb.
Vpliv na poplave/poplavne razmere
zaradi posedanja Ljubljanskega barja. 
Prsti: Pogostejše in močnejše oziroma
izrazitejše suše – vpliv na razpad šotnih
prsti. Polţarica: Višje temperature in
povečana evapotranspiracija – vpliv na
upadanje gladine podtalnice – vpliv na
konsolidacijo polţarice.
Povečanje pretokov oziroma zmanjšanje
povratne dobe: Največje spremembe bodo
prisotne v alpskem in predalpskem svetu, na
kraških vodotokih pa bo odraz zaradi
akumulacij vode v krasu manjši.
Moţen/verjeten odraz v značilnostih
poplav: Pogostost in intenziteta poplavnih
dogodkov se bo povečala; zniţanje
povratnih dob poplavnih dogodkov
oziroma višje gladine poplavnih vod;
spremembe
v
razredih
poplavne
nevarnosti.

199

razred majhne poplavne nevarnosti: 333445 m2;
 Najbolj neugoden scenarij:
razred preostale poplavne nevarnosti: 25734 m2.
Spremenjene
razmere
na
podlagi
Opomba: Pri namenski rabi prostora gre za preteţno predpostavk
o
vplivu
podnebnih
namembnost; s prostorskim aktom so določeni tudi sprememb; jesenska večdnevna obdobja
dopustni in pogojno dopustni objekti in dejavnosti; intenzivnih padavin (deţja) povzročajo
pri konkretni prostorski ureditvi oziroma posegu v kraške, hudourniške, mestne poplave;
prostor je potrebno upoštevatni tudi (morebitne) zmanjšano izhlapevanje iz tal in rastlin;
druge določbe, določene s prostorskim aktom.
predhodno
povečana
namočenost
oziroma vodno stanje.
Navedeni vplivi pomenijo večjo poplavno nevarnost na precejšnem delu obravnavanega
območja in s tem prebivalstvu oziroma poselitvi/gradnji – obstoječi in nadaljnji – večjo
groţnjo.  povečanje stopnje ogroţenosti
Za poplavno območje zvišanje gladine poplavne vode pri zdajšnjih razredih in določenih globinah
vode za en meter pomeni višje razrede poplavne nevarnosti  za preteţni del obravnavanega
območja razred velike poplavne nevarnosti.
Zvišanje gladine poplavne vode za en meter po poplavni uredbi pomeni načeloma, predvsem za
primere stavb stroţji razred glede pogojev in omejitev, razred velike poplavne nevarnosti – z izjemo
kulturnih spomenikov so vse stavbe v razredu velike nevarnosti prepovedane. Izvajanje vseh
dejavnosti, kot so le-te določene, pa je po poplavni uredbi prepovedano tako v razredu srednje kot
velike poplavne nevarnosti.
 Na poplavnih območjih, kot sestavnih delov porečja, se je pri planiranju prostorskega
razvoja potrebno zavedati moţnih vplivov podnebnih sprememb na poplave.

7. SMERNICE ZA PROSTORSKO PLANIRANJE NA POPLAVNEM OBMOČJU
LJUBLJANICE S PREDLOGI ZA USTREZNEJŠE VREDNOTENJE PREDVIDENIH
POSEGOV NA POPLAVNO OBMOČJE LJUBLJANICE
Strokovnjaki poudarjajo preventivno delovanje oziroma dejavnosti (Komac, Natek, Zorn,
2008b, str. 41; Zorn, Komac, Natek, 2009, str. 142; Gams, 2010; Zorn, Komac, Pavšek, 2010,
str. 6). Komac in sod. (2011, str. 9) govorijo o »kulturi preventive«, ki mora zamenjati
»kulturo gašenja poţarov«. Poplavam se je potrebno na ustrezen način prilagoditi, predvsem
prek razpoloţljivih inštrumentov regionalnega in prostorskega načrtovanja (Zorn, Komac,
Natek, 2009). Kakor pa navaja Natek (2011, str. 94), je izogibanje območjem, kjer so naravni
procesi posebno intenzivni in (za človeka) nevarni, najpopolnejši način prilagajanja naravnim
danostim.
7.1. Prostorsko planiranje na pokrajinskem nivoju
ZPNačrt (s spremembami in dopolnitvami) določa regionalni prostorski načrt, ki je
medobčinski prostorski akt (14. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4588). Določa tudi,
da s konstituiranjem pokrajin le-te prevzamejo načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega
pomena (101. člen) (Zakon o prostorskem ..., 2007, str. 4601) (12. člen) (Zakon o
prostorskem ..., 2007, str. 4587) (68. člen) (Zakon o umeščanju ..., 2010, str. 12138).
Regionalni prostorski načrt (Kumer, 2011, str. 84, 85):
 Je neobvezen prostorski akt izvedbene narave.
 Določa namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje, ne vsebuje pa
strateških vsebin.
 Zaradi povezanosti regionalnega razvojnega programa s sredstvi Evropske unije je
namenjen tudi hitrejšemu črpanju sredstev. »Regionalni« se imenuje le zaradi
povezanosti z regionalnimi razvojnimi programi. Je zametek bodočih pokrajinskih
prostorskih aktov, katerih priprava in sprejemanje pa bosta mogoča šele po ustrezni
institucionalni ureditvi pokrajin.
V zadnjem času poteka povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na ravni
razvojnih regij. Direktorat za prostor (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) je za pripravo
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regionalnih razvojnih programov za obdobje 2014–2020, ki poteka na podlagi zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, prvič vsem razvojnim regijam posredoval
smernice s področja prostorskega razvoja z namenom, da se razvojne priloţnosti oblikuje na
osnovi prostorskih potencialov regij. Izvedle so se tudi druge aktivnosti, na primer: delavnica,
na kateri se je obravnavala priprava prostorskega dela regionalnih razvojnih programov in
moţnosti njihovega izvajanja z regionalnimi prostorskimi načrti; predstavitev prioritet s
področja prostorskega razvoja na posvetu, kjer se je obravnavalo delovanje skupnih občinskih
uprav (Regionalno razvojno načrtovanje, 2014).
Prvi delovni osnutek regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje
2014–2020 v analizi regionalnih razvojnih potencialov med drugim vsebuje analizo v zvezi z
območji s prostorskimi omejitvami za razvoj. Na podlagi analize stanja in razvojnih
potencialov opredeljuje razvojne prioritete regije, iz katerih izhajajo programi in ukrepi. V
okviru prioritete »ljudem prijazna regija« je opredeljen tudi program »urejanje prostora« ter
ukrep »regionalno prostorsko načrtovanje za trajnostni policentrični razvoj« za zagotavljanje
podpore vzpostavitvi in izvajanju regionalnega prostorskega načrtovanja. V okviru prioritete
»ohranjeno okolje in trajnostna raba virov« je pomembno izpostaviti program »okoljska
infrastruktura«, kjer je med drugim navedeno, da bodo sklopu prilagajanja podnebnim
spremembam prednostno podprti projekti varovanja pred poplavami na območjih
pomembnega vpliva poplav ter projekti, ki bodo omogočali profesionalno, učinkovitejše in
uspešnejše reševanje naravnih in drugih nesreč. V okviru omenjenega programa je podan tudi
ukrep »prilagajanje podnebnih spremembam« (Regionalni razvojni program ..., 2014).
Za učinkovito, smotrno, trajnostno prostorsko planiranje je potreben vmesni nivo med drţavo
in občinami, na kar kaţejo tudi zgoraj omenjene aktivnosti. Po mnenju Kumerjeve (2011, str.
77) se prav na področju prostorskega načrtovanja najbolj izrazito čuti pomanjkanje
institucionalne vmesne (regionalne) ravni med drţavo in relativno majhnimi občinami.
Komac in sod. (2011, str. 9) navajajo, da je za naravne nesreče izjemno pomemben
pokrajinski nivo.
Na območju, širšem, kot so posamezne občine, je potrebno reševati vprašanja prostorskega
razvoja ter opredeljevati dejanske/realne potrebe in tudi potenciale/moţnosti za nameščanje
prostorskega razvoja, pri čemer mora biti poplavna problematika (v okviru porečij), tudi z
vidika moţnega vpliva podnebnih sprememb, eden od odločilnih dejavnikov oziroma
»povezovalnih« dejavnikov. Najbolj primeren za to bi bil vmesni institucionalni nivo med
drţavo in občinami, in sicer vzpostavitev pokrajin, enot, v okviru katerih bi se prostorsko
planiralo na trajnosten način, (tudi) zaradi upoštevanja omenjene poplavne problematike.
Smotrno in potrebno pa je vzpodbujati kakršnokoli sodelovanje in povezovanje občin za
uveljavitev predlaganega koncepta, saj, kakor kaţe, so obeti za vzpostavitev regijske oziroma
pokrajinske institucionalne ravni vprašljivi (Koncept normativnih sprememb ..., 2013, str.
6).80
7.2. Uveljavljanje načela proţnosti in načela previdnosti
Natek (2011, str. 95) definira proţnost kot »sposobnost posameznika, druţbene skupine ali
celotne druţbe, da se na ustrezen način sooči, odzove in prilagodi negativnim posledicam
naravne nesreče«. Pri prilagajanju za človeka neugodnim naravnim danostim in soočanju z
negativnimi učinki naravnih nesreč je potrebno, na nivoju posameznika in druţbe, poskrbeti
80

V zaključnem poročilu projekta »Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske
urbane regije« – naročnik: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije – iz leta 2009 je navedeno, da
med občinami, ki tvorijo regijo, poteka intenzivno tekmovanje za razpoloţljive razvojne vire; pripravljenost za
medobčinsko sodelovanje je sorazmerno nizka in prevladujoče omejena na udejanjanje razvojnih projektov, ki se
sofinancirajo iz sredstev skladov Evropske unije; kljub temu da gre za statistično in razvojno regijo, je številne
občine, ki se nahajajo na njenem teritoriju, ne dojemajo kot primeren funkcionalni in teritorialni okvir za
medobčinsko sodelovanje in ustanovitev pokrajine (Zaključno poročilo projekta ..., 2009, str. 2).

201

za največjo moţno stopnjo proţnosti: na čim manj boleč način v »normalno« delovanje
druţbe in vsakdanje ţivljenje vključiti po magnitudi, kraju pojavljanja in drugih značilnostih
»nenormalne« naravne procese oziroma dogodke (Natek, 2011, str. 98).
Z vidika poplavne ogroţenosti izstopa občina Ljubljana. Nekatera dejstva in aktivnosti (ki se
neposredno in posredno nanašajo na občino Ljubljana) so podani v preglednici 56.
Preglednica 56: Nekatera dejstva in aktivnosti, pomembni z vidika načela proţnosti.
 Poznavanje poplav:
- Znana so poplavna območja, predvsem Ljubljansko barje in območje Gradaščice
oziroma Malega grabna (dejstva so navedena v sklopu geografskega orisa porečja,
podanega v diplomskem delu).
- Izdelane so študije, analize v zvezi s poplavami, poplavnimi območji; na primer študija
Ljubljanskega barja v okviru geografskega projekta »Geografija poplavnih področij na
Slovenskem«.
- Izdelane so poplavne karte.
 Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana:
Sprejet občinski prostorski načrt – strateški del in izvedbeni del:
- Izdelane strokovne podlage v povezavi s poplavno problematiko  hidrološko
hidravlične analize (določanje razredov poplavne nevarnosti).
- Prikaz stanja prostora v okviru javnega informacijskega sistema prostorskih podatkov
Mestne občine Ljubljana (na primer: Opozorilna karta poplav; za območja so
določeni/se določajo razredi poplavne nevarnosti).
- V prostorskem aktu je določeno, da je potrebno zagotoviti prostorske pogoje za
učinkovito ukrepanje ob nesrečah.
 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine Ljubljana:
- Izdelan je načrt zaščite in reševanje občine ob poplavah.
 Na Mestni občini Ljubljana je ustanovljena strokovna komisija za pripravo
protipoplavnih ukrepov:
Pregled ukrepov za povečanje poplavne varnosti – različni ukrepi, na primer:
- protipoplavni gradbeni ukrepi (navedeni nosilci, na primer: pristojno ministrstvo,
Mestna občina Ljubljana; vključeni tudi na primer ukrepi, opredeljeni v izvedbenem
delu občinskega prostorskega načrta);
- različni urbanistični ukrepi (nosilci – različno: Mestna občina Ljubljana, lastniki
objektov ...): analiza pravnomočnosti gradbenih dovoljenj objektov in odločitve v zvezi
z njimi – gradbeno tehnična sanacija, porušitev; odločitve v zvezi s prepovedjo gradnje v
prostorskih aktih; izdelava programa gradbeno tehničnih ukrepov sanacije pred
poplavami; izdelava študije o moţnosti prilagoditve stavb na način, da bi bila škoda čim
manjša; ustanovitev sklada za sofinanciranje protipoplavnih ukrepov za sanacijo
posamičnih stavb;
- kadrovska dopolnitev – strokovnjak za vodno-gospodarsko področje (nosilec: Mestna
občina Ljubljana);
- navedeni na primer tudi ukrepi, ki jih lahko naredijo lastniki sami na svojih objektih.
Opomba: Upoštevani so predlogi četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana, civilnih
iniciativ, strokovnjakov in drugih posameznikov; opravljena je bila javna strokovna
razprava.
 Vzpostavljena je spletna stran »Poplavljen si« (naročnik: Mestna občina Ljubljana):
- Slogan: »Pripravite se sedaj, da vas poplava ne preseneti.«
- Dostopne so razne, za javnost pomembne informacije v zvezi s poplavno problematiko;
izpostaviti je potrebno navodila oziroma priporočila, kaj lahko naredimo sami pred, med
in po poplavi, ter kakšni so ukrepi za zmanjšanje škode v stanovanjski hiši zaradi poplav
(slika 97).
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 Krajinski park Ljubljansko barje:
Območje krajinskega parka je največje območje mokrotnih travišč s sistemom mejic in
gozdnih, grmiščnih in vodnih površin v Sloveniji.  Cilj: zavarovanje naravnih vrednot,
ohranitev biotske raznovrstnosti in ohranitev in krepitev krajinske pestrosti./Opredeljenih je
več varstvenih območij z različno strogimi reţimi varovanja.
 Vremenske in hidrološke napovedi:
Določen je opozorilni pretok na Ljubljanici in Gradaščici – ko Agencija RS za okolje izda
opozorilo in ga pošlje na Upravo RS za zaščito in reševanje.
 Izdelan je načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju ljubljanske regije.
 Priprava predpisa za protipoplavno gradnjo:
Na drţavni ravni se kot pomemben ukrep za doseganje ciljev poplavne direktive načrtuje
priprava predpisa za protipoplavno gradnjo, to je Pravilnika o načinih gradnje in opremi
stavb na območju poplav.
 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (1. delovni osnutek):
Opredeljuje tudi aktivnosti s področja poplavne problematike in podnebnih sprememb.
 Vključevanje javnosti v urejanje prostora:
Vključevanje javnosti v urejanje prostora vpliva na: stopnjo odgovornosti uporabnikov za
stanje v prostoru; povečuje verodostojnost sprejetih odločitev; prispeva h kakovosti stanja
in rabe prostora; krepi pripadnost skupnosti. Vključevanje javnosti je tudi pot do boljših
rešitev v prostoru.
ZPNačrt: načelo javnosti.  Primer vključevanja javnosti v postopek priprave in sprejema
prostorskega akta: Javnost se med drugim tudi seznanja s stanjem v prostoru, omejitvami za
razvoj ...
Prostorski informacijski sistem: Namen prostorskega informacijskega sistema je tudi
seznanjanje javnosti s stanjem v prostoru.
Sestavljeno po virih: Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, 2007; Zakon o
prostorskem ..., 2007; Uredba o krajinskem ..., 2008; Mestna občina Ljubljana – Načrt ...,
2009; Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, 2010;
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del, 2010;
Priporočilo občinam za zgodnejše vključevanje ..., 2011; Program ukrepov upravljanja voda
..., 2011, str. 43; Butina in sod., 2012; Sprejeti načrti zaščite in reševanja, 2013; Mestna
občina Ljubljana – Mestna uprava MOL, 2014; Osebna izkaznica ..., 2014; Poplavljen si,
2014; Poplavno ogroţena območja, 2014; Regionalni razvojni program ..., 2014.
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Slika 97: Ukrepi za zmanjšanje škode v stanovanjski hiši zaradi poplav.

Vir: Ukrepanje v primeru poplav, 2014.
Na izbranem območju v občini Ljubljana deluje civilna iniciativa Črna vas in Lipe, ki je
aktivna tudi na področju »večje poplavne varnosti«. Omenjena civilna iniciativa na področju
poplavne problematike spremlja delovanje pristojnih institucij in sodeluje s predlogi. Na
njihovi spletni strani so dostopne razne informacije, študije, opozorila in podobno glede
poplav in poplavne problematike, tudi obvestila o napovedanih konkretnih poplavah in o
aktivnostih oziroma ukrepih v primeru konkretnih poplav, na primer obvestilo o dostopnosti
protipoplavnih vreč. Posebej je potrebno izpostaviti, da sta dostopni brošuri z informacijami o
postavljanju protipoplavne zaščite ter o konkretnih ukrepih na poplavno ogroţenem območju,
ki sta sicer dostopni na spletni strani »Poplavljen si«, do katere pa je podana tudi spletna
povezava (Črna vas, Ljubljana, 2014).
Poleg zavedanja nevarnosti poplav, pa se je potrebno zavedati tudi vpliva podnebnih
sprememb na poplave. Glede omenjenega so sicer določene negotovosti. Trendi spreminjanja
podnebja v zadnjih desetletjih so jasni in značilni, vendar pa je napovedovanje podnebja za
več desetletij ali stoletje naprej zelo vprašljivo (Ogrin, 2009, str. 94). Ne glede na to, da
omenjeno spremljajo določene negotovosti, so po mnenju Ogrina (2009, str. 94) scenariji za
podnebje v prihodnje ter z njimi povezane projekcije sprememb v naravnem in druţbenem
okolju upoštevanja vredni, saj omogočajo pripravo strategij prilagajanja na nenehno
spreminjajoče se podnebje, da zaradi njega ne bi utrpeli pretirane škode. Kakor meni Kajfeţ
Bogatajeva (2012, str. 236), bo prilagajanje podnebnim spremembam nujno, čeprav pri
napovedi sprememb vodnega cikla še ni natančnih informacij in popolnih znanstvenih
dognanj, vendar pa v skladu s previdnostnim načelom pomanjkanje popolne znanstvene
zanesljivosti ne sme postati vzrok za odlašanje pri sprejemanju ukrepov.
V določeni meri se podnebne spremembe vključujejo v predpise, na primer s področja
upravljanja z vodami, ki pa se (lahko) odrazijo v/s prostorskimi akti (preglednica 57). Brilly
(2012, str. 147, 150) pa opozarja, da bi pri izdelavi hidroloških osnov oziroma pri določanju
verjetnosti pojava poplav morali upoštevati vplive podnebnih sprememb in antropogene
vplive. S tega vidika je na mestu vprašanje, ali so trenutno izdelane karte poplavne nevarnosti
in karte razredov poplavne nevarnosti – poplavna uredba določa pogoje in omejitve za posege
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v prostor in za izvajanje dejavnosti po razredih nevarnosti – ustrezno izhodišče? V primeru
posebej obravnavanega območja v občini Ljubljana pa ni zanemarljivo niti dejstvo v povezavi
z ustreznostjo omenjenih strokovnih podlag ţe z vidika, da je bila za obravnavano območje
izdelana le analiza visokih vod Ljubljanice, ne pa tudi pritokov (Butina in sod., 2012, str. 11).
Preglednica 57: Nekatere določbe v zvezi s podnebnimi spremembami na področju
upravljanja z vodami.
Problematika poplav z vidika vpliva podnebnih sprememb v predpisih oziroma
dokumentih s področja upravljanja z vodami:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-A) (Uradni list RS, št.57 /2008)
določa, da se pri opredelitvi ciljev upravljanja z vodami in z njimi povezanih programih
ukrepov upoštevajo vplivi podnebnih sprememb.
- Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede
ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007): Določanje poplavnih in erozijskih območij temelji
na analizi geografskih in geoloških značilnosti prostora, hidroloških podatkov in
značilnosti vodnega toka tudi ob upoštevanju: bodočih vplivov na pojav poplav in erozije z
upoštevanjem dolgoročnega razvoja in podnebnih sprememb ter drugih značilnosti,
pomembnih za poplavne in erozijske dogodke. Opozorilna karta poplav in erozije lahko,
kjer je to smiselno, vsebuje tudi ocene bodočih poplav in erozije ter njihovih posledic na
ţivljenje ljudi, okolje, razvoj gospodarskih in negospodarskih dejavnosti z upoštevanjem
dolgoročnega načrtovanega razvoja in podnebnih sprememb.
- Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS,
št. 26/2006), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu
priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. 5/2009): Pregled pomembnih zadev
upravljanja voda mora vključevati pregled zadev, za katere se ocenjuje, da predstavljajo
glavne okoljske probleme na območju načrta upravljanja voda in jih je potrebno
obravnavati v načrtu upravljanja voda in programu ukrepov. Pregled pomembnih zadev
upravljanja voda vključuje tudi razpoloţljive podatke in analize, ki kaţejo na pojav
podnebnih sprememb na območju zadevnega načrta upravljanja voda.
- Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti
pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/2010): Določa upoštevanje vpliva podnebnih
sprememb na pojav poplav pri izdelavi predhodne ocene poplavne ogroţenosti. Pri
posodobitvah načrta zmanjševanja poplavne ogroţenosti se upoštevajo vse nove okoliščine,
zlasti morebitni vpliv podnebnih sprememb na pojav poplav.
 V Predhodni oceni poplavne ogroţenosti Republike Slovenije je navedeno, da do sedaj
v Republiki Sloveniji ni nobenih konkretnih dokazov o vplivu klimatskih sprememb na
pogostost rečnih poplav in da trendi maksimalnih pretokov kaţejo celo na rahlo zniţanje
le-teh ...  Na podlagi omenjene predhodne ocene so določena območja pomembnega
vpliva poplav, za katera se bo v končni fazi izdelal podrobnejši načrt zmanjševanja
ogroţenosti pred poplavami.
Viri: 4. člen, 8. člen (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str.
8376, 8377); 21. člen (Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja
voda, 2006, str. 2725); 2. člen (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-A),
2008, str. 6199); 17. člen (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini
in načinu priprave načrta upravljanja voda, 2009, str. 377); 7. člen, 20. člen (Uredba o vsebini
in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830, 832); Predhodna ocena poplavne
ogroţenosti Republike Slovenije, 2011, str. 26.
Z vidika vpliva podnebnih sprememb je potreben premislek tudi glede načrtovanja in
izvajanja posegov v prostor za zmanjšanje poplavne in z njo povezane erozijske ogroţenosti
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ter omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne in z njo povezane erozijske ogroţenosti v
skladu s poplavno uredbo. Kontekst se spremeni tudi za tako imenovano sprejemljivo stopnjo
ogroţenosti, ki je po poplavni uredbi »stopnja tveganja, ki jo odtehtajo ustrezne koristi« (3.
člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008,
str. 12205). Ţe omenjena civilna iniciativa Črna vas in Lipe si med drugim prizadeva tudi za
čimprejšnji začetek izvajanja protipoplavnih ukrepov na območju. V izdelavi je tudi študija
poplavne ogroţenosti Ljubljanskega barja, ki naj bi po mnenju izdelavalca študije med
drugim predlagala stopenjsko izvedbo sanancije (različni ukrepi), v dolgoročnem programu
pa bo prikazala nujno izvedbo zadrţevalnika na Iški, na Izarju (Škofeljščici) ter velik projekt
(ţe nekoč predstavljene) preusmeritve visokih voda z jugovzhodnega dela Ljubljanskega barja
skozi vodni predor pod Golovcem do Ljubljanice v Sostrem (Črna vas, Ljubljana, 2014).
Slednji ukrepi načeloma pomenijo velik poseg v prostor, problematično je lahko tudi
odvajanje poplavnih voda dolvodno. Zadrţevalniki tudi ustvarjajo subjektivni občutek
popolne varnosti pred prihodnjimi poplavami in s tem še spodbujajo širjenje urbanizacije na
poplavno ogroţena območja (Zorn, Komac, Natek, 2009, str. 141). Komac, Natek in Zorn
(2008a, str. 10) navajajo: »Zlasti na ravni občin, ki so pristojne za velik del prostorskega
načrtovanja, se dogaja, da se pozabi na primarno funkcijo poplavnih ravnic. Njihova funkcija
zadrţevanja viškov poplavnih voda bo s podnebnimi spremembami postajala vse
pomembnejša, nadaljnji posegi pa lahko pomenijo le nadaljevanje začaranega kroga boja proti
ʻkruti naraviʼ.«
Sedanjo in (planirano) nadaljnjo poselitev/gradnjo oziroma posege v poplavna območja je
nujno potrebno vrednotiti skozi vpliv podnebnih sprememb na poplave. Potrebno je izdelati
študije (modele, scenarije) vpliva podnebih sprememb na poplave in jih upoštevati ne glede
na znanstveno zanesljivost oziroma »natančnost« rezultatov, ki iz tega izhaja. Izdelava
tovrstnih študij v smislu strokovnih podlag pri planiranju prostorskega razvoja je tudi v skladu
z načelom proţnosti. Vpliva podnebnih sprememb na poplave pa bi se moral zavedati tudi
vsak posameznik pri svojem delovanju oziroma se na njih v čim večji moţni meri pripraviti.
Izbrano območje v občini Ljubljana je poplavno precej ogroţeno območje, kjer je potrebna
previdnost in smotrnost glede nadaljnjih posegov v prostor. K. Natek v enem od intervjujev
namreč pravi: »Glavna teţava juţnega dela Ljubljane je v tem, da se le-ta preveč in prehitro
širi na tvegano območje, ki je poplavno in ki bo poplavno tudi v prihodnje. Nekaterih dejstev
zato enostavno ne moremo preprečiti. Zato se v stroki vse bolj uveljavlja načelo proţnosti
(ang. resilience), ki zagovarja tiste ukrepe, ki nam omogočajo, da se v določenih situacijah
lahko znajdemo (ali se pravočasno umaknemo ali ukrepamo). Če manevrskega prostora, ki ga
dandanes uničujemo (in zavzemamo), ne bo, bodo posledice teh dogodkov še veliko
intenzivnejše.« (Kastelic, 2007, str. 10).
Izpostavljen je primer občine Ljubljana, vendar je upoštevanje načela proţnosti in
previdnostnega načela potrebno tudi na drugih območjih oziroma občinah.
8. SKLEP
Osrednji instrument prostorskega razvoja je prostorsko planiranje. Prostorski akti so
instrumenti prostorskega planiranja. Problematika poplav se v prostorske akte (lahko)
vključuje na različne načine, predvsem pa: z neposredno opredelitvijo pomena oziroma vloge
poplav oziroma poplavnih območij v prostorskih predpisih, ki določajo prostorske akte
oziroma njihovo pripravo ter sprejem; z vključevanjem aktov s tega področja v postopke
priprave in sprejema prostorskih aktov; s prostorskimi akti višje ravni oziroma s prostorskimi
akti, s katerimi je potrebna skladnost oziroma katere je potrebno upoštevati. S prostorskimi
akti se načrtujejo tudi prostorske ureditve z namenom urejanja voda oziroma varstva pred
škodljivim delovanjem voda oziroma prostorske ureditve s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
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Problematika poplav se bolj konkretno vključuje z upoštevanjem dokumentov, predpisov,
strokovnih podlag, podatkov in podobno s področja upravljanja voda in področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v postopkih priprave in sprejema prostorskih aktov.
Predvsem je potrebno izpostaviti zakon o vodah in poplavno uredbo, saj se v skladu z njima
oziroma v določenih primerih in pod določenimi pogoji lahko posega v poplavna območja.
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje se uresničujejo načela trajnostnega
razvoja, celovitosti in preventive. Pomembna je lahko tudi vloga različnih udeleţencev v
postopku priprave in sprejema prostorskega akta, saj ima vsak, ki sodeluje v omenjenem
postopku, določeno vlogo in tako lahko tudi določen vpliv na njegovo vsebino. Izpostaviti
velja vlogo pripravljavca prostorskega akta. To je drţavni organ ali organ lokalne skupnosti,
ki je odgovoren za njegovo pripravo. Nosilci urejanja prostora zastopajo javni interes.
Vključevanje javnosti pa je lahko na primer tudi pot do boljših rešitev v prostoru.
Strateška prostorska akta na drţavni ravni, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki je
temeljni drţavni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru, ter Prostorski red Slovenije, ki v
skladu z omenjeno strategijo določa temeljna pravila za urejanje prostora, obravnavata
problematiko poplav.
Pri planiranju prostorskega razvoja je ključnega pomena zavedanje, da so naravne nesreče
(poplave) sestavni del pokrajine. Potrebno je tudi dobro poznavanje dejavnikov poplav
oziroma značilnosti poplav (v okviru porečja). Rabo tal in spremembe le-te oziroma posege je
potrebno vrednotiti z vidikov: poselitev oziroma posegi na poplavnih območjih z vidika
ogroţenosti, negativnih posledic poplav, škode; raba tal porečja, poplavnih območij oziroma
posegi v porečja, poplavna območja, vodotoke vplivajo na poplave oziroma na značilnosti leteh. Marsikateri poseg v preteklosti se je s tega vidika izkazal za problematičnega.
Poplavna območja so »obremenjena« s preteklim prostorskim razvojem oziroma posegi v
prostor. Poselitev se je v številnih primerih širila na (znana) poplavna območja. Drţava in
občine so posegale v poplavna območja. Potencialno škodljivo delovanje voda bi moralo od
nekdaj biti eden od ključnih vhodnih podatkov za kakršnokoli planiranje v prostoru (Štravs,
2011). S preteklimi prostorskimi akti, prostorskim razvojem pa se je v določeni meri začrtal
nadaljnji prostorski razvoj. V določenih primerih je s tega vidika pomembna tudi črna gradnja
– primer črnih gradenj na Ljubljanskem barju, ki se jih je s kasnejšo legalizacijo vključilo v
širši razvoj mesta (Gašperič, 2004). Poplavna območja se namenja stavbnim zemljiščem tudi s
temeljnimi občinskimi prostorskimi akti nove geneacije. V njih na podlagi prostorskih aktov
izvedbene narave posega tudi drţava. Kakor ţe omenjeno, pa le-to sedaj mora biti oziroma je
v skladu s predpisi. Na tem mestu je potrebno izpostaviti na primer, da je po poplavni uredbi
predvsem v primerih stavb poseg v prostor v razredu srednje nevarnosti prepovedan, a
dovoljen ob izpolnitvi določenih pogojev, in sicer da je tovrstni poseg na območju strnjeno
grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstoječih naseljih in ob predhodni zagotovitvi, da
vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven.
Na podlagi analize v diplomskem delu z vidika poplavne ogroţenosti izstopa občina
Ljubljana. Z razvojem se je Ljubljana širila na poplavna območja. Razširila se je na poplavno
območje v severnih delih Ljubljanskega barja in vzdolţ hudourniške Gradaščice ter še na
nekatera druga poplavna območja. Izpostaviti je potrebno tudi naselji Črna vas in Lipe na
Ljubljanskem barju, sicer ustanovljeni ţe v času kolonizacije, ki je prišla z osuševanjem
Ljubljanskega barja. Poselitev se je legalno in nelegalno širila na poznana poplavna območja.
Stavbnim zemljiščem se namenja poplavna območja tudi z občinskim prostorskim načrtom –
izvedbeni del. Določeni so oziroma se določajo razredi poplavne nevarnosti. Predvideni
oziroma planirani so tudi ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroţenosti (na drţavni in
občinski ravni) – poplavna direktiva poudarja negradbene ukrepe, še vedno pa so potrebni
tudi gradbeni ukrepi.
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Omenjeno pa ni problematično samo z vidika zdajšnje (poznane) poplavne nevarnosti
oziroma ogroţenosti, ampak, kakor kaţejo dognanja oziroma ocene na področju podnebnih
sprememb, bodo le-te vplivale na poplave – obstoječa poplavna območja so oziroma bodo
dovzetna za učinke podnebnih sprememb. Podnebne spremembe bodo vplivale na dejavnike,
ki vplivajo na poplave. Moţen oziroma verjeten odraz podnebnih sprememb v značilnostih
poplav: pogostost in intenziteta poplavnih dogodkov se bo povečala; zniţanje povratnih dob
poplavnih dogodkov oziroma višje gladine poplavnih vod; spremembe v razredih poplavne
nevarnosti. Prebivalstvu oziroma poselitvi/gradnji na poplavnih območjih – obstoječi in
nadaljnji – to pomeni večjo groţnjo.
Poplavam se je potrebno na ustrezen način prilagoditi. Strokovnjaki poudarjajo preventivno
delovanje oziroma dejavnosti. Prostorsko planiranje je pomembno z vidika preventive.
Na področju prostorskega planiranja se izrazito čuti pomanjkanje pokrajinske oziroma
regijske (institucionalne) ravni. Pokrajinski nivo je za naravne nesreče izjemno pomemben.
Na območju, širšem, kot so posamezne občine, je potrebno reševati vprašanja prostorskega
razvoja ter opredeljevati dejanske/realne potrebe in tudi potenciale/moţnosti za nameščanje
prostorskega razvoja, pri čemer mora biti poplavna problematika (v okviru porečij), tudi z
vidika moţnega vpliva podnebnih sprememb, eden od odločilnih dejavnikov oziroma
»povezovalnih« dejavnikov. Najbolj primeren za to bi bil vmesni institucionalni nivo med
drţavo in občinami, in sicer vzpostavitev pokrajin, enot, v okviru katerih bi se prostorsko
planiralo na trajnosten način, (tudi) zaradi upoštevanja omenjene poplavne problematike. V
zadnjem času potekajo tudi določene aktivnosti v zvezi s povezovanjem prostorskega in
razvojnega načrtovanja, in sicer v okviru priprave regionalnih razvojnih programov razvojnih
regij za obdobje 2014–2020, kar kaţe na pomen omenjenega. Kakor pa kaţe, so obeti za
vzpostavitev regijske oziroma pokrajinske institucionalne ravni v tovrstnem smislu vprašljivi,
tako da je potrebno vzpodbujati kakršnokoli sodelovanje in povezovanje občin.
Pomembno je uveljavljanje načela proţnosti, saj so poplavna območja obremenjena s
preteklim prostorskim razvojem. Na poplavna območja pa se v določenih primerih in pod
določenimi pogoji lahko posega tudi sedaj. Pri prilagajanju za človeka neugodnim naravnim
danostim in soočanju z negativnimi učinki naravnih nesreč je potrebno, na nivoju
posameznika in druţbe, poskrbeti za največjo moţno stopnjo proţnosti: na čim manj boleč
način v »normalno« delovanje druţbe in vsakdanje ţivljenje vključiti po magnitudi, kraju
pojavljanja in drugih značilnostih »nenormalne« naravne procese oziroma dogodke (Natek,
2011, str. 98). Na poplave bodo vplivale podnebne spremembe. S tega vidika je pri
omenjenem potrebno upoštevati tudi načelo previdnosti. Na poplavnih območjih, kot
sestavnih delov porečja, se je pri planiranju prostorskega razvoja potrebno zavedati moţnih
vplivov podnebnih sprememb na poplave. Potrebno bi bilo izdelati študije vpliva podnebnih
sprememb na poplave (modele, scenarije). Glede omenjenega so sicer določene negotovosti,
vendar to v skladu s previdnostnim načelom ne sme biti vzrok za neukrepanje. Nadaljnja
gradnja na poplavnih območjih tudi zmanjšuje proţnost. Kakor pa navaja Natek (2011, str.
94), je izogibanje območjem, kjer so naravni procesi posebno intenzivni in (za človeka)
nevarni, najpopolnejši način prilagajanja naravnim danostim.
Skozi izdelavo diplomskega dela in podanega zaključnega sklepa sem potrdila vse zastavljene
delovne hipoteze.Vsi cilji, zastavljeni v diplomskem delu, in tudi namen so doseţeni.
9. SUMMARY
Spatial planning constitutes the main instrument for spatial development. Spatial planning
documents are instruments of spatial planning. The problem of flooding may be incorporated
in planning documents in a variety of ways, in particular by directly defining the importance
and role of flooding or flooding areas in spatial regulations that guide spatial planning
documents as well as their preparation and adoption; by including documents regarding the
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issue of flooding in the preparation and adoption of spatial plannings documents; by involving
higher-level spatial planning documents in the preparation and adoption of lower-level spatial
planning documents. Spatial planning documents also guide spatial arrangements pertaining
to water management and protection against the potentially harmful effects of water in natural
and other disasters.
The issue of flooding can be more specifically addressed if it takes into account the
documents, regulations, technical foundations, data from the field of water management and
the field of protection against natural and other disasters in the process of drafting and
adopting of spatial planning documents. Above all, it is important to mention the Waters Act
and Decree on conditions and limitations for constructions and activities on flood risk areas,
because they determine the cases and conditions under which flooding areas may be
developed. Carrying out a comprehensive environmental impact assessment allows for the
implementation of the principles of sustainable development, completeness and prevention.
The role of various participants is also important in the process of preparing and adopting
spatial planning documents, because each is involved in that process and thus can impact its
content. The role of the spatial planning document preparer is worth mentioning. This is a
state body or local community responsible for its preparation. Spatial planning stakeholders
represent the public interest. Involving the public can lead to better solutions in the
geographic space.
The issue of flooding is dealt with in strategic spatial planning documents at the national
level; the Spatial Development Strategy of Slovenia, which is the basic national document
providing guidance on development in the area; and the Spatial Order of Slovenia, which in
conjunction with the afore-mentioned strategy sets out the basic rules for planning.
In the planning of spatial development it is crucial to recognize that natural hazards (floods)
are constituent parts of geographical space. It is necessary to have a good understanding of the
flood characteristics or flooding factors (within the river basin). Land use and changes thereof
or interventions must be evaluated from the perspectives of: settlements or interventions in
flooding areas in terms of threats, negative consequences of flooding, flood damage; land use
of river basins, floodplains and watercourses and their influences on floods and
characteristics. Many interventions in the past have proven problematic in this respect.
Flooding areas are "burdened" with the previous spatial development and land development.
Built-up areas have in many cases spread to (known) floodplains. The state and municipalities
have interfered in flooding areas. The potentially harmful effects of water should always be a
key consideration for any spatial planning (Štravs, 2011). However, previous spatial planning
documents and land development to a certain extent dictate further spatial development. In
some cases, it is important to consider buildings without lawful permits, such as the illegal
construction on the Ljubljana Marshes, which with subsequent legalization were involved in
the wider development of the city (Gašperič, 2004). Flooding areas are allocated for future
development in new generations of basic municipal spatial planning documents, including by
the state. As already mentioned, such development must be carried out in accordance with the
regulations. At this point it is necessary to point out that, for example, the Decree on
conditions and limitations for constructions and activities on flood risk areas prohibits
building in areas categorized as being of medium hazard, except subject to the fulfillment of
certain conditions, namely that this kind of intervention occurs in an existing built-up area
with similar use permits and without undue burden on the surrounding environs.
Based on the analysis in the thesis, the Municipality of Ljubljana stands out in terms of its
exposure to the threat of flooding. Its development spread to the floodplains of the northern
parts of the Ljubljana Marshes, along the torrential Gradaščica and to several other flood
areas. It is also necessary to highlight the settlements of Črna vas and Lipe on the Ljubljana
Marshes, which were established already at the colonization which came with the draining of
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the Ljubljana Marshes. The settlement was expanded both legally and illegally on known
flooding areas. Future development is also stipulated in Ljubljana’s municipal spatial plans
(the operative part). Classes of flood hazard are determined. Measures to reduce flood risks
(at the state and municipal level) are also envisioned or planned – the floods directive
emphasizes non-interventionist measures, although certain construction measures will still be
necessary.
The above is not only problematic in terms of current (known) flood hazards or threast, but, as
demonstrated by the findings and assessments on climate change, these will have an impact
on flooding – the existing floodplain areas are or will be susceptible to the effects of climate
change. Climate change will affect the factors that affect flooding. Climate change may affect
the following parameters relating to flood characteristics: the frequency and intensity of flood
events will increase; an increase in the incidence of flood events and a higher level of flood
waters; changes in flood hazard classes. To residents and settlements or construction in flood
areas – both in the present and in the future - this poses increasingly greater threats.
Flooding must be appropriately taken into account. Experts emphasize the importance of
preventive action or activities. Spatial planning is important from the perspective of
prevention.
The realm of spatial planning distinctly lacks guidance at the regional (institutional) level.
Planning for natural disasters at the regional level is extremely important. Issues of spatial
development need to be tackled at a higher level than the individual municipalities, and the
actual needs and potential opportunities for the spatial development must be identified. Issues
pertaining to flooding (within river basins), taking into account climate change, should
function as one of the key unifying factors for the various stakeholders. It would be desirable
to establish an intermediate institutional level between the state and the individual
municipalities. This could be achieved via the establishment of provinces, units, within which
the spatial planning would be conducted in a sustainable manner, (also) in order to take
account of these flood considerations. Recently, certain activities related to the integration of
spatial and development planning have taken place. These have been conducted in the context
of the preparation of regional development programs development regions for the 2014-2020
period. However, the outlook for the establishment of a regional or provincial institutional
entity as discussed above appears questionable, so it is necessary to encourage cooperation
and integration between municipalities.
It is important to implement the principle of resilience, as flooding areas are burdened with
existing spatial development. However, even today, flooding areas may be developed in
certain cases and under certain conditions. When adjusting to natural challenges and coping
with the negative effects of natural disasters it is necessary, at the level of the individual and
society, to provide for the greatest possible degree of resilience. It is necessary to incorporate,
in the least painful way possible for the "normal" functioning of society and everyday life, the
magnitude, places of occurrence and other characteristics of the "abnormal" natural processes
or events (Natek 2011, p. 98). Flooding will be affected by climate change. From this
perspective, it is also necessary to consider the precautionary principle. Flooding areas – an
integral part of river basins – under consideration for spatial development must take into
account the potential impacts of climate change on flooding. It would be necessary to produce
studies of the impact of climate change on floods (models, scenarios). Although uncertainty is
an integral part of the former, in accordance with the precautionary principle, this should not
be an excuse for inaction. Further construction in flooding areas also reduces resilience. As
mentioned by Natek (2011, p. 94), avoiding areas where natural processes are particularly
intense and dangerous (for humans) is the optimal strategy for adapting to nature’s realities.
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Priloga 2: Centroidi stavb po letu izgradnje stavbe v nekaterih delih porečja Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki.
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Priloga 3: Poglavitni dokumenti/akti s področja upravljanja z vodami in področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, veljavni v času
od uveljavitve ZPNačrt, predstavljeni predvsem z vidika obravnave poplavne problematike.
Stanje: 7. 3. 2014.
VODNA DIREKTIVA = Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta
POPLAVNA DIREKTIVA = Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
o oceni in obvladovanju poplavne ogroţenosti (UL L, št. 288, z dne 6. 11. 2007)
Namen: Vzpostaviti okvir za oceno in obvladovanje poplavne ogroţenosti v Skupnosti s ciljem zmanjšanja
področju vodne politike (UL L, št. 327, z dne 22. 12. 2000; s spremembami)
Namen: Določiti okvir za varstvo celinskih površinskih voda, somornic, obalnega škodljivih posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti (Člen 1)
morja in podzemne vode, ki med drugim prispeva k blaţitvi učinkov poplav
(Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta ..., 2007, str. 29).
(Člen 1) (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES ..., 2000, str.
- Namesto koncepta zagotavljanja izbrane stopnje varnosti uvaja načelo preventivnega delovanja pri
279).
obvladovanju poplavnih tveganj. Usmerjena je v preprečitev bodočih gradenj na območjih nevarnosti, v
- Določa skupen evropski pristop k trajnostnemu upravljanju površinskih in
zaščito obstoječih območij poplavljanja in v pripravljenost na poplavne dogodke. K zmanjševanju ogroţenosti
podzemnih voda (Bizjak, 2008, str. 101).
zavezuje predvsem s pomočjo negradbenih ukrepov obveščanja in ozaveščanja, prostorskega načrtovanja,
- Predvideva nov, integralen načrtovalski pristop k zaščiti, izboljšanju in
pravočasnega alarmiranja, zaščite in reševanja ter zavarovalništva, kakor tudi gradbenih ukrepov in
trajnostni rabi vseh evropskih površinskih voda – rek, jezer, somornic in
standardov gradnje na poplavnih območjih. Cilj je zmanjšati škodljive posledice poplav na zdravje ljudi,
obalnega morja – ter podzemnih voda (Bizjak, 2008, str. 102).
okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti, zato vpeljuje celovito obravnavo poplavne problematike
- Prinaša številne novosti v upravljanje voda, med katerimi so najpomembnejše: na ravni vodnih območij in zavezuje k določitvi območij pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji,
ekosistemski pristop, načrtovanje na ravni povodja oziroma porečja, uvajanje
izbiri ciljev in izvedbi ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroţenosti na teh območjih skozi vsebino in
ekonomskih instrumentov in informiranost ter sodelovanje javnosti (Bizjak,
časovnico priprave načrtov zmanjševanja poplavne ogroţenosti (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti
2008, str. 102).
Republike Slovenije, 2011, str. 5).
- Poplavna direktiva je pomembna dopolnitev zakonodaje Evropske unije o vodah. Skladna je z okvirno vodno direktivo (Okolje: začela je veljati Direktiva o obvladovanju poplavne
ogroţenosti, 2007).
- Poplavna direktiva je bila sprejeta tudi ob upoštevanju naslednjega: Vodna direktiva zahteva pripravo načrtov za obvladovanje na ravni povodja za vsako vodno območje, da se doseţe dobro
ekološko in kemijsko stanje, ter bo prispevala k blaţitvi posledic poplav. Vendar zmanjšanje tveganja poplav ni eden glavnih ciljev te direktive, niti ne upošteva prihodnjih sprememb glede
tveganja poplav, ki so posledica podnebnih sprememb (Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta ..., 2007, str. 27).
ZAKON O VODAH (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s spremembami in dopolnitvami):
Prenos vodne direktive in poplavne direktive v pravni red Republike Slovenije (1. člen) (Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6199).
Vsebina zakona (1. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7648): Obravnavani zakon ureja
upravljanje z vodami (z morjem, s celinskimi in podzemnimi vodami) ter z vodnimi in
priobalnimi zemljišči ...
Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega (1. člen) (Zakon o vodah
(ZV-1), 2002, str. 7648):
- varstvo voda,
- urejanje voda,
- odločanje o rabi voda.
Urejanje voda:
Urejanja voda obsega skrb za (80. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661):
- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin,
- varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
- vzdrţevanje vodnih in priobalnih zemljišč,

ZAKON O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (URADNO
PREČIŠČENO BESEDILO) (ZVNDN-UPB1) (Uradni list RS, št. 51/2006; s spremembami
in dopolnitvami):
Obravnavani zakon obsega Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS, št. 64/1994) s spremembami in dopolnitvami le-tega (Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5609).
Namen zakona (1. člen) (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str.
5609–5610):
Obravnavani zakon ureja varstvo ljudi, ţivali, premoţenja, kulturne dediščine ter okolja pred
naravnimi in drugimi nesrečami (= varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).
Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev
oziroma zmanjšanje ţrtev in drugih posledic teh nesreč.
Drţava in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot
enoten in celovit sistem v drţavi.
Omenjeni sistem varstva obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor,
financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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- hidromorfološko stanje vodnega reţima.
× Škodljivo delovanje voda je delovanje voda, ki v večjem obsegu ogroţa ţivljenje ljudi ali
njihovo premoţenje (7. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7650). ×
Varstvo pred škodljivim delovanjem voda:
Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega izvajanje ukrepov, s katerimi se zmanjšuje ali
preprečuje ogroţenost pred škodljivim delovanjem voda in odpravlja posledice njihovega
škodljivega delovanja (82. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661). Nanaša se na varstvo
pred (82. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661):
- poplavami,
- površinsko, globinsko in bočno erozijo celinskih voda,
- erozijo morja,
- zemeljskimi in hribinskimi plazovi,
- delovanjem sneţnih plazov,
- ledom na celinskih vodah.
Poleg omenjenega obsega tudi ukrepe v primeru izrednega onesnaţenja voda in ukrepe v zvezi
z odpravo njegovih posledic (82. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661). Tudi za
izvajanje slednjega je bila izdana poplavna uredba (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205).
Cilji zakona:
Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je (2. člen) (Zakon o vodah (ZV1), 2002, str. 7648):
- doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov,
- zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda,
- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin,
- spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju
dolgoročnega varstva razpoloţljivih vodnih virov in njihove kakovosti.
Pri opredelitvi ciljev upravljanja z vodami in z njimi povezanih programih ukrepov se
upoštevajo vplivi podnebnih sprememb (2. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6199).
Načela upravljanja z vodami (3. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7648–7649):
Podana so načela, na katerih temelji upravljanje z vodami ter z vodnimi in priobalnimi
zemljišči, ob upoštevanju temeljnih načel varstva okolja. Med omenjenimi so tudi:
- načelo celovitosti, ki upošteva naravne procese in dinamiko voda ter medsebojno povezanost
in soodvisnost vodnih in obvodnih ekosistemov na območju povodja,
- načelo zagotavljanja varnosti pred škodljivim delovanjem voda, ki izhaja iz potreb po varnosti
prebivalstva in njihovega premoţenja, ob upoštevanju delovanja naravnih procesov,
- načelo sodelovanja javnosti, ki omogoča sodelovanje javnosti pri sprejemanju načrtov
upravljanja voda,
- načelo upoštevanja najboljših razpoloţljivih tehnik in novih dognanj znanosti o naravnih
zakonitostih.
Ogroţena območja (83. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661):
Zaradi zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda se določi območje, ki je
ogroţeno zaradi:

× Okolje je predvsem bivalno, delovno in naravno okolje, ki neposredno vpliva na človeka
(2. člen) (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5609). ×
Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami po tem zakonu so (2.
člen) (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5610):
- odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč,
- preprečevanje naravnih in drugih nesreč,
- obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito,
reševanje in pomoč,
- izobraţevanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč,
- organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrţevanje drugih oblik pripravljenosti za
zaščito, reševanje in pomoč,
- samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (= osebna in vzajemna zaščita),
- mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
- odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
- reševanje in pomoč,
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za ţivljenje,
- ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
- mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- pomoč drugim drţavam ob naravnih in drugih nesrečah.
Zagotavljanje varstva:
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti oziroma
pravic in dolţnosti: drţavljani in drugi prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki;
prebivalci, prostovoljno organizirani v društva, strokovna zdruţenja ter druge nevladne
organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami; javne reševalne sluţbe; gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije; lokalne
skupnosti; drţava (5. člen) (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str.
5610).
Načela (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5612):
- Načelo pravice do varstva: Vsakdo ima pravico do varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Ob naravni in drugi nesreči imata zaščita ter reševanje človeških ţivljenj prednost
pred vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi aktivnostmi (9. člen).
- Načelo pomoči: Ob naravni in drugi nesreči je vsakdo dolţan pomagati po svojih močeh in
sposobnostih (10. člen).
- Načelo javnosti: Podatki o nevarnostih ter o dejavnostih drţavnih organov, lokalnih skupnosti
in drugih izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so javni. Drţava in
lokalna skupnost morata zagotoviti, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela
naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih (11. člen).
- Načelo preventive: Drţava in lokalna skupnost pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, v skladu s svojimi pristojnostmi, prednostno organizirata izvajanje
preventivnih ukrepov (12. člen).
- Načelo odgovornosti: Vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom odgovorna za

246

- poplav (= poplavno območje),
- erozije celinskih voda in morja (= erozijsko območje),
- zemeljskih ali hribinskih plazov (= plazljivo območje),
- sneţnih plazov (= plazovito območje).
Omenjeno ogroţeno območje določi vlada, ob upoštevanju naravnih moţnosti, da pride do
škodljivega delovanja voda, števila potencialno ogroţenih prebivalcev in velikosti moţne škode
na objektih, zemljiščih in premoţenju.
Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda se zemljišče na ogroţenem območju lahko
razvrsti v razrede glede na stopnjo ogroţenosti.
Minister, pristojen za vode, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, podrobneje predpiše metodologijo za določanje ogroţenih območij in način
razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti. Na podlagi slednjega je minister za okolje in
prostor v soglasju z ministrom za obrambo izdal Pravilnik o metodologiji za določanje
območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o
načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007) (Pravilnik o
metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8375).
Poplavno območje: Za poplavno območje se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer
se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča (86. člen) (Zakon
o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661).
Erozijsko območje: Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod
vplivom površinske, globinske ali bočne erozije vode, in sicer zemljišča, ki so: izvori plavin
(erozijska ţarišča), pod vplivom hudournih voda (povirja), sestavljena iz kamnin, podvrţenih
preperevanju, pod vplivom valovanja morja (klifi) (87. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str.
7662).
× Štravs (2011, str. 18) opozarja, da je potrebno dodati jasne definicije pojmov poplavna
nevarnost, poplavna ogroţenost – in ga na primer v 83. členu jasno ločiti od poplavne
nevarnosti. ×
Posegi v vode, vodna in priobalna ter druga zemljišča:
Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in
ogroţenih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je potrebno programirati,
načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred
škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in
obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o
ohranjanju narave (5. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7649).
Posegi na vodno in priobalno zemljišče:
Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v
prostor, razen v primerih določenih posegov (v zvezi z: objekti javne infrastrukture; objekti
grajenega javnega dobra; ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških
lastnosti površinskih voda; ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave; objekti, potrebni za
rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopališčih; objekti za varstvo voda pred onesnaţenjem; objekti za obrambo drţave, zaščito in
reševanje ljudi, ţivali in premoţenja ter izvajanje nalog policije (37. člen) (Zakon o vodah (ZV1), 2002, str. 7653–7654); objekti komunalne in druge infrastrukture ter komunalnimi priključki

izvajanje ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (13. člen).
...
Zaščitni ukrepi:
Z obravnavanim zakonom so kot zaščitni ukrepi določeni tudi prostorski, urbanistični, gradbeni
in drugi tehnični ukrepi (59. člen) (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ...,
2006, str. 5619).
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi (60. člen) (Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5620):
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se uveljavljajo pri načrtovanju in
urejanju prostora ter naselij in pri graditvi objektov z namenom, da se preprečijo oziroma
zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in
pomoč.
Projekti za graditev objektov in naprav, namenjenih oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter
skladiščenju, proizvodnji oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov ter
energetskih plinov, morajo vsebovati študijo varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vlada podrobneje predpiše vrsto omenjenih objektov in naprav ter prostorske, urbanistične,
gradbene in druge tehnične ukrepe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi na
podlagi slednjega je bila izdana poplavna uredba (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205).
Programiranje:
Z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se določajo cilji,
politika in strategija varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v drţavi ... (41. člen) (Zakon
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5617).
Lokalne skupnosti sprejmejo svoje programe in načrte varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami (43. člen) (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006,
str. 5617).
Načrtovanje:
Ocena ogroţenosti:
Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju
mora temeljiti na ocenah ogroţenosti in drugih strokovnih podlagah (44. člen) (Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5617).
Izdelava ocen ogroţenosti je v pristojnosti drţave in občin, izdelati pa jih morajo tudi določene
gospodarske druţbe, zavodi in organizacije, kot je to določeno v tem zakonu (36. člen, 37. člen,
38. člen) (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5616, 5617).
× Ocena ogroţenosti je kakovostna in količinska analiza naravnih ter drugih danosti za
nastanek naravne in druge nesreče, z oceno moţnega poteka in posledic nesreče, s
predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov
za zaščito, reševanje in pomoč (8. člen) (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami ..., 2006, str. 5611). ×
Načrti zaščite in reševanja:
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju se načrtujejo z
načrti zaščite in reševanja. Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano in usklajeno
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na javno infrastrukturo; pomoţnimi kmetijsko-gozdarskimi objekti (13. člen) (Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6200)).
- Obstoječi objekti na vodnih in priobalnih zemljiščih:
V Zakonu o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002) je določeno, da za obstoječe objekte in
naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, ne veljajo določbe omenjenega 37.
člena, če gre za rekonstrukcijo, adaptacijo ali obnovo, ki bistveno ne spreminja namembnosti in
velikosti objekta (201. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7678). Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A) (Uradni list RS, št. 57/2008) omenjeno spreminja tako,
da velja, da za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču,
ne veljajo določbe 37. člena tega zakona, če gre za rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali
nadomestno gradnjo, če: se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroţenost;
se s tem ne poslabšuje stanja voda; je omogočeno izvajanje javnih sluţb; se s tem ne ovira
obstoječe posebne rabe voda; to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami; se z rekonstrukcijo
ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje (86. člen) (Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6209).
Če je bilo na vodnem ali priobalnem zemljišču pred uveljavitvijo tega zakona izdano dovoljenje
za poseg v prostor, ki ni dovoljen po določbah 37. člena tega zakona, lahko imetnik dovoljenja
nadaljuje s posegom (201. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7678).
Prostorski akti drţave ali lokalne skupnosti, ki na vodnem ali priobalnem zemljišču omogočajo
izvedbo posegov, ki so po določbah 37. člena tega zakona prepovedani, se morajo uskladiti z
določbo tega člena v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona (201. člen) (Zakon o vodah
(ZV-1), 2002, str. 7678).
Prepovedi in omejitve v zvezi z varstvom voda ter vodnih in obvodnih ekosistemov:
Določeno je tudi:
- Na vodnem in priobalnem zemljišču je med drugim prepovedano odlaganje ali odmetavanje
odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi (68. člen) (Zakon o vodah (ZV-1),
2002, str. 7659).
- Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, ki bistveno ne spreminja naravnih
procesov, ne ruši naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne pospešuje
škodljivega delovanja voda (72. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7659) (29. člen)
(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6202).
Posegi zaradi urejanja voda:
Posegi zaradi urejanja voda morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da bistveno ne poslabšajo
lastnosti vodnega reţima in bistveno ne porušijo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih
ekosistemov (80. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661).
Prepovedi, omejitve in zapovedi v zvezi z varstvom pred škodljivim delovanjem voda:
Splošne prepovedi:
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko
ogroţali stabilnost vodnih ali priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim
delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in
razmnoţevanje vodnih in obvodnih organizmov (84. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str.
7661).
Pogoji za posege na ogroţenih območjih:

delovanje za preprečitev nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic ter čim hitrejšo
zagotovitev osnovnih pogojev za ţivljenje ob nesreči (45. člen) (Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5617).
Izdelava načrtov zaščite in reševanja je v pristojnosti drţave in občin, izdelati pa ga morajo tudi
določene gospodarske druţbe, zavodi in organizacije, kot je to določeno v tem zakonu (36. člen,
37. člen, 38. člen, 46. člen) (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str.
5616, 5617, 5618).
× Načrt zaščite in reševanja je na podlagi ocene ogroţenosti in spoznanj stroke razdelana
zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob določeni naravni ali drugi nesreči (8. člen) (Zakon
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5611). ×
× Gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem procesu uporabljajo,
proizvajajo, prevaţajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske
pline in opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo nevarnost za
nastanek nesreče, morajo izdelati oceno ogroţenosti ter načrt zaščite in reševanja (38. člen)
(Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ..., 2006, str. 5617). Tudi na podlagi
teh določb je bila izdana poplavna uredba (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205). ×
× Regijski načrt zaščite in reševanja:
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Ljubljana ima izdelan regijski načrt zaščite in
reševanja ob poplavah na območju ljubljanske regije (Sprejeti načrti zaščite in reševanja,
2013). Temeljni načrt je drţavni načrt, ki se podrobneje razčleni v ogroţenih regijah.
Regijski načrt je usklajen z drţavnim načrtom. Narejen in usklajen je v sodelovanju z
občinami ljubljanske regije. V regijskem načrtu je predvideno stanje pripravljenosti za
ukrepanje ter ukrepanje ob poplavah, ki prizadenejo večje število občin ljubljanske regije
(Načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju ljubljanske regije, 2011, str. 17).
Načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju ljubljanske regije je izdelan na podlagi
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo)
(ZVNDN-UPB1) (Uradni list RS, št. 51/2006) in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov
zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/2002; s spremembami in dopolnitvami) (Načrt
zaščite in reševanja ob poplavah na območju ljubljanske regije, 2011, str. 5). Omenjena
uredba je prenehala veljati z uveljavitvijo Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in
reševanja (Uradni list RS, št. 24/2012) (21. člen) (Uredba o vsebini in izdelavi načrtov
zaščite in reševanja, 2012, str. 1990). Slednja med drugim določa tudi, da se kot drţavni
načrt zaščite in reševanja po tej uredbi izdela tudi regijski načrt zaščite in reševanja, s
katerim se razdelajo za območje posamezne regije zaščitni ukrepi ter naloge zaščite,
reševanja in pomoči iz drţavnega načrta zaščite in reševanja oziroma naloge zaščite in
reševanja, ki se izvajajo ob nesreči, ki lahko prizadene večji del regije oziroma ki presega
zmogljivosti občin na območju regije. Praviloma so območja regij teritorialno enaka
območjem s teritorialnimi pristojnostmi izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje (3.
člen) (Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, 2012, str. 1986).
Območje Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Ljubljana obsega naslednje občine:
Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domţale,
Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, Log -
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Na ogroţenem območju je pri izvajanju dejavnosti ali poseganju v prostor potrebno upoštevati
Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin,
določbe tega zakona (85. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661).
Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodraţica
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
(Spletne strani izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje, 2013). ×
ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
× Obravnavani zakon določa številne druge aktivnosti, pomembne z vidika varstva pred
ogroţenost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda naravnimi in drugimi nesrečami. ×
(86. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661).
Na erozijskem območju je prepovedano: poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov; ogoljevanje površin; krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo
plazenje zemljišč in sneţne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo niţje leţeča območja pred škodljivimi vplivi erozije; zasipavanje izvirov; nenadzorovano zbiranje ali
odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih; omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer; odlaganje ali
skladiščenje lesa in drugih materialov; zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom; odvzemanje naplavin z dna in breţin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške
struge; vlačenje lesa (87. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7662).
Tudi ob upoštevanju omenjenih določb 86. in 87. člena vlada predpiše pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti ali poseganje v prostor na ogroţenem območju – podrobneje pa se določijo v
vodnem soglasju (85. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661):
- na območju, ki je ogroţeno zaradi poplav (= poplavno območje) (83. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661),
- na območju, ki je ogroţeno zaradi erozije celinskih voda in morja (= erozijsko območje) (83. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661).
Tudi na podlagi teh določb 85. člena je bila izdana poplavna uredba (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205).
Naloge drţavne in lokalne skupnosti v zvezi z varstvom pred škodljivim delovanjem voda:
Ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda (90. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7662):
Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda drţava in lokalne skupnosti zagotavljajo na ogroţenem območju načrtovanje, gradnjo in upravljanje vodne infrastrukture, zlasti visokovodnih
nasipov, zadrţevalnikov, prodnih pregrad, objektov za stabilizacijo dna in breţin, črpališč in odvajanje zalednih voda.
Omenjeni ukrepi se lahko izvajajo tudi izven ogroţenega območja, če se z njimi poveča varnost pred škodljivim delovanjem voda.
Ukrepi se določijo v podrobnejših načrtih upravljanja voda.
Ukrepi morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da ne ogroţajo varstva pred škodljivim delovanjem voda dolvodno.
Obseg varstva pred škodljivim delovanjem voda:
V Zakonu o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002) je določeno, da drţava skrbi za varstvo naselij, javne infrastrukture in zemljišč pred škodljivim delovanjem voda (91. člen) (Zakon o
vodah (ZV-1), 2002, str. 7662). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A) (Uradni list RS, št. 57/2008) omenjeno spreminja, tako da drţava skrbi za varstvo ljudi, okolja,
gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine pred škodljivim delovanjem voda (37. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6203).
Obseg varstva pred škodljivim delovanjem voda in potrebni ukrepi se določijo v načrtih upravljanja z vodami (91. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7662).
Pri določitvi omenjenega obsega varstva se upoštevajo zlasti (91. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7662): velikost naselja, pomen infrastrukture – Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vodah (ZV-1A) (Uradni list RS, št. 57/2008) na tem mestu dodaja: »kulturne dediščine« (37. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6203) –
ali zemljišča; naravne in socialne razmere na območju, ki ga je potrebno varovati; potrebni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vključno z oceno njihove izvedljivosti, višino
stroškov ter posledicami za naravno ravnovesje; občutljivost vodnega telesa zaradi moţnosti nenadnega onesnaţenja.
Varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki presega obseg varstva, ki se določi v načrtih upravljanja voda, lahko zagotavlja lokalna skupnost sama ali skupaj z drugimi pravnimi ali fizičnimi
osebami, ob soglasju ministrstva, pristojnega za vode. Omenjeno ministrstvo lahko odreče soglasje, če bi poseg, ki je potreben za povečanje varstva, bistveno ogrozil vodni reţim ali naravno
ravnovesje vodnih ali obvodnih ekosistemov ali ogrozil varstvo pred škodljivim delovanjem voda dolvodno (91. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7662).
Varstvo pred padavinskimi vodami:
Lokalna skupnost skrbi za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij. Le-to obsega zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih
površin in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda (92. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7663).
Obratovanje in vzdrţevanje vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda:
Obratovanje, vzdrţevanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda, je obvezna drţavna in lokalna gospodarska javna sluţba (93. člen)
(Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7663).
Obravnavani zakon med drugim določa tudi naloge drţave v primeru povečane stopnje ogroţenosti zaradi škodljivega delovanja voda, naloge drţave v zvezi z intervencijo v primeru naravne
nesreče zaradi škodljivega delovanja voda in naloge drţave v zvezi s sanacijo posledic škodljivega delovanja voda (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7663).
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Povezanost načrtov upravljanja z vodami s prostorskimi akti (61. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7658):
V prostorskih aktih, ki bi lahko vplivali na varstvo voda, njihovo urejanje in rabo, se prikaţejo varstvena in ogroţena območja po določbah tega zakona.
Pripravljavec prostorskih aktov mora pri njihovi pripravi upoštevati pravni reţim, ki se nanaša na posege v prostor na omenjenih območjih.
Pripravljavec prostorskih aktov mora v postopku njihove priprave izbrati rabe, ki so v skladu z moţnimi rabami ...
Pripravljavec prostorskih aktov mora v postopku njihove priprave določiti posege v prostor, ki se nanašajo na graditev vodne infrastrukture in so predvideni v načrtih upravljanja voda.
V primeru, da se omenjena varstvena in ogroţena območja ali pravni reţimi na njih spremenijo ali določijo na novo z akti iz 74., 77. in 83. člena tega zakona po izdaji prostorskega akta, se do
njegove uskladitve za posege v prostor uporabljajo določbe aktov iz 74., 77. in 83. člena tega zakona.
Tudi za izvajanje obravnavanega 61. člena je bila izdana poplavna uredba (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205).
× 83. člen se nanaša na ogroţena območja (83. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7661).
74. člen se nanaša na vodovarstveno območje (74. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7660).
77. člen se po Zakonu o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002) nanaša na območje kopalnih voda (77. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7660), po Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A) (Uradni list RS, št. 57/2008) pa na kopalne vode (31. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6202). ×
Poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni reţim ali stanje voda:
Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni reţim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Takšen poseg je na primer: poseg na vodnem ali
priobalnem zemljišču; poseg na varstvenih in ogroţenih območjih; hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do
vpliva na vodni reţim (150. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7670).
Projektni pogoji, pogoji za drug poseg v prostor in vodno soglasje (65. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6205–6206):
Za omenjene posege v prostor iz 150. člena na območju, ki se ureja z drţavnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, se šteje, da so projektni pogoji oziroma
pogoji za druge posege v prostor, kakor jih določa zakon, pridobljeni v z zakonom predpisani fazi postopka priprave prostorskega akta ...
Programiranje in načrtovanje:
- Nacionalni program upravljanja z vodami:
Z nacionalnim programom upravljanja z vodami se določi drţavna politika upravljanja z vodami (54. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7656).
Nacionalni program upravljanja z vodami se sprejme za obdobje največ 12 let (54. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7656).
- Načrta upravljanja z vodami na vodnem območju Donave in Jadranskega morja:
Za izvedbo nacionalnega programa upravljanja z vodami se sprejmeta načrta upravljanja z vodami na vodnem območju Donave in vodnem območju Jadranskega morja (55. člen) (Zakon o vodah
(ZV-1), 2002, str. 7656).
Načrt upravljanja voda se sprejme vsakih šest let (59. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7658).
Do sprejetja načrtov upravljanja z vodami se za upravljanje z vodami sprejme začasni načrt upravljanja z vodami za območje celotne drţave (193. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str.
7676). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A) pri omenjenem besedo »sprejme« nadomesti z besedo »pripravi« (84. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vodah (ZV-1A), 2008, str. 6209). – Do sprejetja začasnega načrta upravljanja z vodami se za upravljanje z vodami uporabljajo obstoječe vodnogospodarske osnove (193. člen) (Zakon o vodah
(ZV-1), 2002, str. 7676).
- Program ukrepov:
Program ukrepov se sprejme za izvedbo ciljev, opredeljenih v nacionalnem programu in načrtih upravljanja voda na vodnih območjih (57. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7657).
Program ukrepov se vsakih šest let pregleda in po potrebi dopolni (57. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7658) (20. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A),
2008, str. 6201).
- Podrobnejši programi in načrti upravljanja voda:
Načrt upravljanja voda se lahko dopolni s podrobnejšimi programi in načrti upravljanja voda za porečje, povodje ali njegov del, za posamezne tipe voda ali za posamezna vprašanja upravljanja
voda ... (24. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6201).
- Podrobnejši načrt zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami:
Pripravi se za celotno območje Republike Slovenije ali za posamezna povodja in porečja na podlagi predhodne ocene stanja poplavne ogroţenosti in določitve območij poplavne ogroţenosti.
Del načrta je program ukrepov (25. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6201).
Z obravnavanim 25. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A) (Uradni list RS, št. 57/2008) se dodaja 60.a člen (25. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6201). Na podlagi 60.a člena je bila izdana Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami (Uradni
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list RS, št. 7/2010) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830).
× Na območju Republike Slovenije se za zagotavljanje celovitega upravljanja z vodami določi povodji Donave in Jadranskega morja. Povodje Donave tvorijo porečja Save, Drave in Mure,
povodje Jadranskega morja pa povodje Soče in povodje jadranskih rek (52. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7656). Za izvajanje programa upravljanja z vodami in načrtov upravljanja z
vodami se na območju Republike Slovenije določita vodno območje Donave, ki je del mednarodnega povodja Donave na območju Republike Slovenije s pripadajočimi podzemnimi vodami, in
vodno območje Jadranskega morja, ki je del mednarodnega povodja Jadranskega morja na območju Republike Slovenije z morjem in s pripadajočimi podzemnimi vodami (53. člen) (Zakon o
vodah (ZV-1), 2002, str. 7656) (18. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6201). Meja med povodjema Donave in Jadranskega morja je hkrati tudi
meja med omenjenima vodnima območjema (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 4; Kregar, 2010b). Del te razvodnice je lasten tudi kraškemu porečju Ljubljanice, kakor je le-to opredeljeno v
diplomskem delu. ×
× Priobalno zemljišče celinskih voda:
Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče celinskih voda, je priobalno zemljišče celinskih voda (= priobalno zemljišče) (14. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7650).
Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa pet metrov od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa
zemljišča med visokovodnimi nasipi (14. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7650).
Ne glede na omenjeno, ki določa, v kolikšni razdalji od meje vodnega zemljišča je zunanja meja priobalnega zemljišča, lahko vlada določi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, če je to
potrebno zaradi: varstva voda, vodnih in obvodnih ekosistemov; urejanja voda; izvajanja javnih sluţb po tem zakonu; omogočanja splošne rabe vodnega in morskega dobra (14. člen) (Zakon o
vodah (ZV-1), 2002, str. 7650). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A) (Uradni list RS, št. 57/2008) spreminja del obravnavanega 14. člena tako, da določa, da ne glede
na določbe člena, ki določajo zunanjo mejo priobalnih zemljišč z določanjem razdalje od meje vodnega zemljišča vod 1. oziroma 2. reda, sega zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda
zunaj območij naselja najmanj 40 metrov od meje vodnega zemljišča. Vlada lahko določi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki razširi priobalno zemljišče, če je to potrebno zaradi:
varstva voda ter vodnih in obvodnih ekosistemov; urejanja voda; izvajanja javnih sluţb po tem zakonu; omogočanja splošne rabe vodnega in morskega dobra in določanja varstvenih reţimov (8.
člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A), 2008, str. 6199–6200).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A) (Uradni list RS, št. 57/2008) obravnavanemu členu dodaja še (8. člen) (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV1A), 2008, str. 6200):
- Ne glede na zgoraj omenjene določbe tega člena sega zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah iz 35. točke Priloge tega zakona pet metrov od meje vodnega zemljišča.
- Ne glede na določbe člena, ki določajo zunanjo mejo priobalnih zemljišč z določanjem razdalje od meje vodnega zemljišča vod 1. oziroma 2. reda, lahko vlada na predlog nosilcev prostorskega
načrtovanja določi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki zoţi priobalno zemljišče: če gre za poseg na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja; če se s tem ne
povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroţenosti; če se s tem ne poslabšuje stanje voda; če je omogočeno izvajanje javnih sluţb; če ne omejuje obstoječe posebne rabe voda; če to ni v
nasprotju s cilji upravljanja z vodami. V omenjenem predlogu morajo biti v skladu s predpisi o vodah predvideni tudi ukrepi, potrebni za izravnavo vplivov nameravanega posega na doseganje
ciljev upravljanja voda.
Razvrščanje voda v rede: Površinske vode se po pomenu, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrstijo v 1. in 2. red. Vode 1. reda so podane v prilogi, ki je sestavni del tega zakona, preostale
vode pa so vode 2. reda (8. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7650). Vodi 1. reda v porečju Ljubljanice sta Ljubljanica in Cerkniško jezero (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7680). –
Zgoraj omenjena 35. točka priloge: »ostale celinske vode, ki tvorijo ali prečkajo drţavno mejo« (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7680). ×

PODREJENI AKTI
UPRAVLJANJE Z VODAMI
NACIONALNI PROGRAM UPRAVLJANJA Z VODAMI:
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO) (Uradni list RS,
št. 2/2006) vsebuje tudi Nacionalni program upravljanja z vodami, in sicer v okviru »kakovosti
ţivljenja« (Resolucija ..., 2006, str. 43). Omenjena resolucija je bila sprejeta tudi na podlagi
določb Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s spremembami) (Resolucija ...,
2006, str. 17).
Nacionalni program upravljanja z vodami je dokument, ki določa politiko upravljanja z vodami

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
NACIONALNI PROGRAM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
(NPVNDN) (Uradni list RS, št. 44/2002):
Sprejet (tudi) na podlagi določb Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 64/1994; s spremembami in dopolnitvami) (Nacionalni program ..., 2002,
str. 4297). Veljati je prenehal z dnem uveljavitve Resolucije o nacionalnem programu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (ReNPVNDN) (Uradni list RS, št.
57/2009) (Resolucija ..., 2009, str. 7943).
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in pri tem zlasti cilje, usmeritve in prioritete. Obsega programe, operativne programe in načrte
za dosego ciljev ... (Resolucija ..., 2006, str. 43).
Upravljanje z vodami:
Cilj: Postavitev strokovnih podlag, določitev glavnih ciljev in temeljnih ukrepov za pričetek
izvajanja dolgoročnega procesa upravljanja z vodami (Resolucija ..., 2006, str. 46).
- Priprava prvega načrta upravljanja z vodami na vodnem območju Donave in vodnem
območju Jadranskega morja in pripadajočih programov ukrepov (Resolucija ..., 2006, str. 46).
Urejanje voda (Resolucija ..., 2006, str. 52–54):
Sodobno razumevanje naravnih procesov sooča človeka s spoznanjem, da naravnih procesov ni
mogoče popolnoma podrediti človekovim interesom, temveč da je prilagajanje človeka naravi
dolgoročno edina moţna pot za doseganje trajnega ravnoteţja med človekom in naravo. Te
usmeritve, ki so določene z evropsko in tudi s slovensko zakonodajo, imajo na področju
urejanja voda za cilj doseganje trajnostnega, ekološko naravnanega urejanja voda in od voda
odvisnih ekosistemov ter v tem okviru zmanjšanje ogroţenosti ţivljenj in zmanjšanje
materialnih škod zaradi prekomernih ali nezadostnih padavin. Doseganje navedenih ciljev
zahteva celovito obravnavo naravnih procesov, njihovih značilnosti in njihovih potencialov za
ogroţanje ţivljenj in materialne škode ter prilagoditev ţivljenja ljudi tem procesom. Temu je
zato potrebno prilagoditi tudi urejanje voda, ki mora obsegati tako negradbene kot tudi
gradbene ukrepe.
Negradbeni ukrepi:
Aktivnosti so usmerjene predvsem v ozaveščanje ljudi o naravnih procesih, o njihovi
pojavnosti, potrebnih ravnanjih na območjih nevarnosti. Obsegajo izboljšanje
hidrometeorološkega napovedovanja, spremljanje in beleţenje poplavnih dogodkov, stalno
opozarjanje in informiranje javnosti o naravnih nevarnostih poplav in plazov na območju,
ustrezno urbanizacijo območij, prilagojeno tako razpoloţljivim količinam vode kot tudi
nevarnostim pred poplavami in plazovi. Navedeni ukrepi prispevajo k boljši informiranosti ljudi
tako:
- da na poplavnih območjih prilagodijo poselitev in okoljske ukrepe moţnosti pojava poplav ter
s tem zmanjšajo ogroţenost ţivljenj in materialne škode na najmanjšo moţno mero,
- da na plazovitih območjih prilagodijo poselitev naravnim nevarnostim,
- da organizirajo izvajanje ukrepov v primeru naravnih nesreč,
- da na vododeficitarnih območjih ţivljenje in dejavnosti prilagodijo in s tem zmanjšajo
negativne vplive na zdravje, okolje in gospodarstvo.
Gradbeni ukrepi:
Gradbeni ukrepi so za urejanje voda še vedno potrebni, saj je tekom stoletij človek s svojimi
ravnanji, predvsem poselitvijo, močno posegel v naravni proces poplavnih in vodozbirnih
območij. Za varovanje obstoječe poselitve v okviru zmanjšanja škodljivih posledic poplav,
plazov, kot tudi za zadrţevanje in ohranjanje vodnih količin za bogatenje potrebnih vodnih
zalog je z gradbenimi posegi potrebno ohranjati umetno urejen vodni reţim. V ta namen se
izvajajo gradnje:
- nasipov, pregrad in zadrţevalnikov, jezov, utrjenih breţin, prekopov in umetnih kanalov in
drugih vodnih objektov, pri čemer ne sme priti do poslabšanja razmer,
- vodnih zajetij, transportnih cevovodov, objektov za bogatenje vodnih količin,

Obravnavani program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je
zmanjšati število nesreč ter preprečiti oziroma ublaţiti njihove posledice, da bi bilo ţivljenje
varnejše in bolj kakovostno (Nacionalni program ..., 2002, str. 4297).
Usmerjen je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva
pred nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so
enakovredno obravnavane tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in
učinkovito ukrepanje ob nesrečah (Nacionalni program ..., 2002, str. 4297–4298).
Ugotovitve in ocene ogroţenosti zaradi naravnih in drugih nesreč:
Vpliv naravnih in drugih danosti na ogroţenost zaradi naravnih in drugih nesreč: Iz študij
izhaja, da naj bi se zaradi globalnega segrevanja, ki je posledica povečanih koncentracij
toplogrednih plinov v ozračju, povprečna temperatura zraka zvišala tudi v Slovenji. Globalne in
regionalne projekcije kaţejo, da se bo količina padavin v juţni Evropi, torej tudi v Sloveniji,
zaradi podnebnih sprememb zmanjšala, zlasti v poletnem obdobju. Ob višji temperaturi ozračja
in večji nestabilnosti troposfere bo večja verjetnost intenzivnih padavin in s tem večja nevarnost
poplav (Nacionalni program ..., 2002, str. 4298).
Glavni viri nevarnosti in ogroţanja: Katastrofalne poplave ogroţajo tudi juţni del Ljubljane
(Nacionalni program ..., 2002, str. 4302). Analize statističnih podatkov kaţejo trend
povečevanja pretokov voda na slovenskih rekah, zato mnogi dosedanji ukrepi za zaščito pred
visokimi vodami ne ustrezajo več (Nacionalni program ..., 2002, str. 4302). Varstvo pred
poplavami mora temeljiti na interdisciplinarnem pristopu ter načelih sodelovanja in trajnega
razvoja (Nacionalni program ..., 2002, str. 4303).
Stanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Pripravljenosti na nesreče (Nacionalni program ..., 2002, str. 4307):
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot enoten in celovit sistem v
drţavi.
Temeljne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:
- izvajanje preventivnih ukrepov,
- vzpostavitev in vzdrţevanje pripravljenosti,
- opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih in nesrečah,
- zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah,
- odpravljanje posledic nesreč.
Teţišče varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naj bi bilo izvajanje preventivnih ukrepov,
katerih namen je preprečiti nastanek nevarnosti oziroma odpraviti nevarnost, ki lahko povzroči
nesrečo. Preventivni ukrepi se izvajajo po dejavnostih, predvsem v okviru načrtovanja in
urejanja prostora.
Pregled preventivnih ukrepov:
Cilj preventive je preprečiti, odstraniti ali zmanjšati varnostna tveganja. Preventiva je usmerjena
predvsem v vire ogroţanja. Namen preventive je predvsem preprečiti nevarnost, ţe obstoječe
nevarnosti pa odstraniti ali vsaj zmanjšati. Temeljne preventivne ukrepe naj bi izvajala pristojna
ministrstva, lokalne skupnosti ter gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije (Nacionalni
program ..., 2002, str. 4312).
Izvajanje preventivnih ukrepov mora biti zasnovano na ocenah ogroţenosti in drugih strokovnih
podlagah. Za nesreče, ki predstavljajo največjo nevarnost, bi bilo potrebno izdelati posebne
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- objektov za izboljšanje hidromorfoloških elementov voda, z namenom ponovne vzpostavitve
strategije varstva, ki bi vključevale dolgoročne in kratkoročne cilje varstva, konkretne
povezav med reko in njenimi povirnimi deli, poplavnimi območji ter območji podzemnih voda, preventivne ukrepe ter priporočila za pripravljenost in ukrepanje ob nesreči (Nacionalni
kar prispeva k večjemu zadrţevanju voda na mestu nastanka kot tudi k izboljšanju ekološkega
program ..., 2002, str. 4312).
stanja voda in z vodo povezanih ekosistemov,
Pregled preventivnih ukrepov po vrstah nesreč:
- sanacije mokrih peskokopov in glinokopov.
- Poplave: V okviru geoinformacijskega sistema je izdelana celostna ocena poplavne
Naveden način urejanja voda pomeni uveljavljanje evropske dobre prakse za zmanjševanje
ogroţenosti Slovenije. Za potrebe načrtovanja izrabe prostora in izvajanje zaščite in reševanja
posledic škodljivega delovanja voda in pomeni tudi sozvočje z drugimi cilji varstva in rabe
so izdelane karte poplavnih linij ... (Nacionalni program ..., 2002, str. 4312).
voda. Doseganje ciljev bo potekalo na podlagi posameznih aktivnosti in operativnih programov. Za izboljšanje stanja je med drugim potrebno: izdelati strategijo in program varstva pred
- Posodobitev in prilagoditev hidrološkega monitoringa ter izboljšanje napovedovanja
poplavami, ki bosta temeljila na usklajenih merilih za zagotavljanje varnosti pred poplavami, ter
ekstremnih hidroloških pojavov:
ga začeti izvajati; dopolniti, posodobiti in prilagoditi (po lokacijah in namenu) drţavno mreţo
Cilj: Izboljšanje ocenjevanja količinskega stanja voda ter napovedovanja in opozarjanja pred
vodomernih postaj za opazovanje visokih voda; urejanje vodotokov in uveljavljanje ukrepov
ekstremnimi hidrološkimi pojavi (hidrološkimi sušami in poplavami).
pred poplavami mora zajeti porečje celotnih vodotokov in tem je potrebno prilagoditi posege v
- Program za zmanjševanje posledic hidroloških suš:
prostor (Nacionalni program ..., 2002, str. 4312–4313).
Cilj: Izboljšanje razpoloţljivosti vodnih količin za rabo ter stanje voda in pripadajočih
- Plazovi, usadi, podori: Z vodnogospodarskimi osnovami so določene površine, ki jih ogroţajo
ekosistemov.
zemeljski in sneţni plazovi, hudourniki in erozija. Na teh območjih je za spremembo kmetijske
- Načrt upravljanja zaradi voda ogroţenih območij z namenom zmanjševanja škodljivega
kulture, graditev objektov in za druge posege, ki bi lahko vplivali na dinamično ravnovesje tal,
delovanja voda:
potrebno pridobiti tudi v bodoče vodnogospodarsko soglasje (Nacionalni program ..., 2002, str.
Cilj: Zmanjšanje ogroţenosti pred poplavami. Varstvo pred poplavami v smislu izvajanja
4313).
najboljših evropskih praks za zmanjševanje poplavne ogroţenosti bo obsegalo:
× Vodnogospodarsko soglasje: (Tudi) na podlagi določb Zakona o vodah (Uradni list SRS,
- izdelavo kart poplavnih območij – določitev območij nevarnosti in ogroţenosti zaradi poplav,
št. 38/1981) je bilo izdano Strokovno navodilo o tem, za katere posege je potrebno
- pripravo načrta upravljanja območij, ogroţenih zaradi poplav, za zmanjševanje poplavne
vodnogospodarsko soglasje in kaj se šteje za manjše spremembe vodnega reţima (Uradni
ogroţenosti in pripravo programa ukrepov skupaj s pobudami za pričetek priprave lokacijskih
list SRS, št. 27/1984) (Strokovno navodilo ..., 1984, str. 1577) – Vodnogospadarsko
načrtov za umestitev gradbenih ukrepov v prostor,
soglasje je po omenjenem predpisu potrebno na primer za poseg v naravni ali umetni
- začetek izvajanja gradbenih ukrepov v okviru programa Sklada za vode,
vodotok ter v vodna priobalna zemljišča in za poseg v erozijska območja z intenzivno
- vzpostavitev drugih instrumentov za zmanjšanje posledic poplav (raba prostora, gradbeni
erozijo in površine, ki jih ogroţajo plazovi, kot je le-to določeno v obravnavanem predpisu
standardi, zavarovalništvo).
(Strokovno navodilo ..., 1984). ×
× Nekateri dokumenti, omenjeni v zvezi z obravnavanim nacionalnim programom: vodna
- Erozija: Za posamezno večje erozijsko območje se mora pripraviti program protierozijskih del
direktiva; Najboljše evropske prakse za preprečevanje poplav, varstvo pred njimi in ublaţitve
(sanacija tal, urejanje in vzdrţevanje vodnega reţima, postavitev pregrad in zavarovanj,
njihovih posledic; Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu
vegetacijska zavarovanja). Istočasno je potrebno izdelati program preprečevanja erozije in
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru Regij – Obvladovanje nevarnosti poplav –
sanacije erozijskih ţarišč, ki posebno hitro napredujejo, ogroţajo varovano naravno in kulturno
Preprečevanje poplav, varstvo pred njimi in ublaţitev posledic (KOM(2004)472 končno)
dediščino ali povzročajo veliko gospodarsko škodo, ter ga začeti izvajati (Nacionalni program
(Resolucija ..., 2006).
..., 2002, str. 4313).
Tudi ob upoštevanju omenjenega dokumenta Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu
- Nevihte, viharji, pozeba, ţled: Za dosego izboljšanja stanja je med drugim potrebno: zagotoviti
parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru Regij – Obvladovanje
zgodnje in hitro napovedovanje grozeče nevarnosti; posodobiti meteorološko radarsko
nevarnosti poplav – Preprečevanje poplav, varstvo pred njimi in ublaţitev posledic
pokrivanje drţave, še posebej za jugozahodni del Slovenije (Nacionalni program ..., 2002, str.
(KOM(2004)472 končno) je bila sprejeta poplavna direktiva (Direktiva 2007/60/ES
4313).
Evropskega parlamenta in Sveta ..., 2007, str. 27). ×
→
→ Stopnja zaščite pred posameznimi naravnimi in drugimi nesrečami, temeljni cilji, naloge varstva in način njihovega uresničevanja:
Zaščitni ukrepi:
Zaščita pred nevarnostmi se zagotavlja tudi s prostorskimi, urbanističnimi, gradbenimi ter drugimi tehničnimi ukrepi. Tudi z omenjenimi zaščitnimi ukrepi se ţeli preprečiti neposreden vpliv
nesreč na ljudi, ţivali, premoţenje, kulturno dediščino in okolje (Nacionalni program ..., 2002, str. 4315).
- Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se pripravljajo in načrtujejo v fazi priprave in izvedbe ustreznih dokumentov, povezanih s prostorskim planiranjem drţave in lokalnih
skupnosti (prostorski plani, lokacijska dovoljenja), z določanjem potrebnih gradbenih ukrepov, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji objektov, ter z določanjem drugih tehničnih ukrepov, ki
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prispevajo k večji varnosti. Ocene ogroţenosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v zvezi s tem povezane ukrepe varstva pred nesrečo je potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvajanju
prostorskih planskih aktov ter pri projektiranju in gradnji objektov. Te ocene in ukrepi morajo biti zlasti upoštevani pri novih predpisih, ki bodo uredili posege v prostor in graditev objektov.
Posebnega pomena pa je, da se tudi v novem prostorskem planu drţave upošteva potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Nacionalni program ..., 2002, str. 4315).
× Leta 2004 je začela veljati Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 2004, str. 9277), z uveljavitvijo katere je prenehala veljavnost
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega druţbenega plana Republike Slovenije za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 2004, str. 9218). ×
Zavarovanje pred tveganji:
Drţava bo morala v prihodnje več sredstev vlagati v preventivne dejavnosti. Poleg tega je potrebno: vzpodbujati dejavnosti za ublaţitev posledic naravnih nesreč, zlasti v kmetijstvu, kjer s
tehničnimi ukrepi škode ni mogoče preprečiti; vzpodbujati fizične in pravne osebe, da bi sklenili premoţenjsko zavarovanje pred nesrečami (Nacionalni program ..., 2002, str. 4316).
Temeljni cilji, naloge in način njihovega uresničevanja:
Naravne in druge nesreče zahtevajo načrtno in celovito varstvo. Pri njegovem izvajanju se morata kot vodilni upoštevati načeli o preventivi ter o deljeni odgovornosti oziroma sodelovanju pri
ukrepanju. Na podlagi ocen ogroţenosti, ocene stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter glede na razpoloţljive človeške in materialne vire se določajo tudi temeljni
cilji, naloge in način njihovega uresničevanja, ki jih morajo upoštevati drţavni organi, lokalne skupnosti in drugi nosilci varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Nacionalni program ...,
2002, str. 4316).
- Temeljni cilji:
Na podlagi splošnega cilja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim delovanjem, so temeljni cilji v obdobju, ki ga obsega ta
program, tudi (Nacionalni program ..., 2002, str. 4317):
- izboljšati moţnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih in drugih nesreč,
- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja,
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine ter sodelovati pri ohranjanju in varovanju svetovnega ekosistema,
- prednostno izpopolniti tudi sistem za opazovanje vremenskih razmer.
- Temeljne usmeritve (Nacionalni program ..., 2002, str. 4317–4318):
Podane so temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog na tem področju. Med omenjenimi so tudi:
- dajati prednost preventivnim oblikam varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, upoštevajoč načela trajnostnega razvoja, sonaravnega upravljanja z naravnimi viri ter deljene odgovornosti
oziroma sodelovanja,
- ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se mora upoštevati pri prostorskem in urbanističnem načrtovanju, s sodobnimi tehničnimi predpisi za graditev objektov pa zagotoviti
njihovo varnost glede na pričakovane učinke naravnih in drugih sil,
- z instrumenti urejanja prostora je potrebno nove dejavnosti v prostoru usmerjati izven območij, ki so ogroţena zaradi naravnih in drugih nesreč,
- za vse posege, ki lahko povzročijo naravno ali tehnološko nesrečo, je obvezna presoja vplivov na okolje,
- ocena ogroţenosti zaradi naravnih nesreč je obvezna sestavina strokovnih podlag za pripravo občinskih planov,
- pri načrtovanju naselij je potrebno zagotoviti prostor za potrebe zaščite in reševanja za primer naravnih in tehnoloških nesreč,
- varnost pred poplavami je potrebno zagotavljati selektivno za kmetijsko-pridelovalne površine, infrastrukturne objekte, mesta in druga naselja ter za pomembnejše objekte, kot so pregrade,
elektrarne, pomembni industrijski in drugi objekti, pri čemer se mora praviloma istočasno obravnavati celotno porečje posameznega vodotoka,
- izboljšati je potrebno medsebojno sodelovanje ministrstev, vladnih sluţb, javnih zavodov in lokalnih skupnosti v skladu z interdisciplinarno naravo dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
- nadaljevati je potrebno prilagajanje sistema zaščite in reševanja nevarnostim in ogroţenosti ter organiziranosti drţavne uprave, pokrajin in lokalne samouprave,
- pospeševati zavarovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ob krepitvi vloge zavarovalnic pri izvajanju preventivnih oblik varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v povezavi s tem pa
postopno zmanjševati finančno pomoč drţave pri odpravljanju posledic naravnih nesreč,
- drţavljanom se mora zagotoviti še laţji dostop do podatkov in informacij o naravnih in drugih nesrečah in varstvu pred njimi, omogočiti sodelovanje pri odločanju o zadevah varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter nuditi ustrezno pomoč pri uresničevanju drugih pravic na tem področju.
- Temeljne naloge:
Med omenjenimi so tudi (Nacionalni program ..., 2002, str. 4318–4319):
- področno zakonodajo dopolniti z ukrepi za preprečevanje nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic,
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- dopolniti predpise s področja načrtovanja in urejanja prostora s stališča varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- dopolniti predpise o izvajanju zaščitnih ukrepov,
- dopolniti prostorske sestavine plana Republike Slovenije in drugih prostorskih načrtov z ukrepi za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotoviti redno dopolnjevanje in
spremljanje izvajanja teh dokumentov,
- izdelati strategijo in program varstva pred poplavami, ki bosta temeljila na usklajenih merilih za zagotavljanje varnosti pred poplavami, ter ga začeti izvajati,
- izdelati program preprečevanja erozije in sanacije erozijskih ţarišč, ki posebno hitro napredujejo, ogroţajo varovano naravno in kulturno dediščino ali povzročajo veliko gospodarsko škodo, ter
ga začeti izvajati,
- izdelati tudi mikrorajonizacijo poplavne ogroţenosti najbolj ogroţenih mestnih in drugih naselij,
- izdelati usmeritve za pripravo ukrepov za preprečevanje in obvladovanje posledic podnebnih sprememb,
- zagotoviti drugi meteorološki radar, ki bo pokrival jugozahodni del Slovenije in nadomeščal radar na Lisci v primeru njegovega izpada oziroma izvršiti druge ukrepe za boljše radarsko
pokrivanje za meteorološke potrebe,
- dopolniti in prilagoditi (po lokacijah in namenu) drţavno mreţo vodomernih postaj za opazovanje visokih voda.
V obravnavanem nacionalnem programu so podane tudi smernice za razvojno in raziskovalno delo, smernice za organiziranje sil ter sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ter smernice za
izdelavo izobraţevalnih programov (Nacionalni program ..., 2002, str. 4320, 4321).
× Obravnavani nacionalni program opredeljuje številne druge aktivnosti, pomembne z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. ×
RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETIH 2009 DO 2015 (ReNPVNDN) (Uradni list RS, št. 57/2009):
Sprejeta (tudi) na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) (Uradni list RS, št. 51/2006; s spremembami) (Resolucija ...,
2009, str. 7931).
Z upoštevanjem virov ogroţanja ter stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, doseţenega z uresničevanjem Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 44/2002), se z obravnavano resolucijo določa nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Resolucija ..., 2009, str.
7932).
Stalnico ogroţanja varnosti Republike Slovenije, njenih drţavljank in drţavljanov, premoţenja, kulturne dediščine, okolja in drugih dobrin predstavljajo naravne in druge nesreče ... Zaradi
podnebnih sprememb naravne nesreče, kot so neurja s točo in močnim vetrom, poplave in plazovi, suša, visok sneg, ţled in druge, postajajo čedalje pogostejše in bolj intenzivne (Resolucija ...,
2009, str. 7931).
Zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki vključuje tudi okoljske, industrijske ter druge nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi pred pojavi
terorizma in različnimi oblikami mnoţičnega nasilja ter drugimi nevojaškimi in vojaškimi viri ogroţanja, je trajen ţivljenjski in strateški cilj razvoja Republike Slovenije (Resolucija ..., 2009, str.
7932).
Stanje varstva pred naravimi in drugimi nesrečami:
Temeljne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot enega od podsistemov nacionalne varnosti drţave, so (Resolucija ..., 2009, str. 7932):
- izvajanje preventivnih ukrepov,
- vzdrţevanje pripravljenosti, opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih in nesrečah,
- zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah vseh vrst in obsega,
- neposredno odpravljanje posledic nesreč ter sanacija.
Priprave in delovanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enotnega sistema se zagotavlja na lokalni, regijski in drţavni ravni (Resolucija ..., 2009, str. 7932).
Temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Na podlagi ocen ogroţenosti, ocene stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter glede na razpoloţljive človeške in materialne vire so v obdobju, ki ga zajema obravnavani
nacionalni program, temeljni cilji tudi (Resolucija ..., 2009, str. 7934):
- Nadaljnje uveljavljanje stališča, da se pri sprejemanju normativnih, organizacijskih, tehničnih in drugih ureditev ali ukrepov v posamezni dejavnosti, načrtovanju uporabe prostora, graditvi
objektov ter usmerjanju posameznih dejavnosti upoštevajo preventivni ukrepi, s katerimi se preprečuje nastanek nesreče oziroma zmanjša njene posledice, pri čemer bo posebna pozornost v vseh
dejavnostih namenjena prilagajanju posledicam, ki jih povzročajo podnebne spremembe in globalizacija. Sestavni del teh aktivnosti mora biti tudi določitev rešitev in podlag kriznega upravljanja
in vodenja, ki zagotavljajo izvajanje posameznih dejavnosti tudi med in po nesrečah oziroma v vseh spremenjenih razmerah.
- Nadaljnje načrtno povečevanje zmogljivosti in opazovalnih omreţij za pravočasno napovedovanje, odkrivanje ter spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, med drugim pa zlasti
sistemov za zgodnje meteorološko, hidrološko in lavinsko opozarjanje, ter povezovanje različnih sistemov za zaznavanje ogroţenosti oziroma nastanka nesreč. V kar največji meri se bo
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poskušalo izkoristiti moţnosti informacijsko komunikacijskih tehnologij pri napovedovanju, odkrivanju in spremljanju nevarnosti naravnih in drugih nesreč na nacionalnem in evropskem nivoju.
Načrtno se bo spremljalo delovanje obstoječih sistemov in ureditev za zmanjševanje ogroţenosti ter analizirala njihova učinkovitost z namenom dopolnjevanja za doseganje načrtovane
učinkovitosti.
- Nadaljevanje ukrepov in aktivnosti za izboljšanje splošne pripravljenosti na naravne in druge nesreče, ki jih povzročajo sodobni viri ogroţanja, podnebne spremembe.
- Spodbujanje ukrepov in aktivnosti, ki širijo zavarovanje, spodbujajo preventivne ali zaščitne ukrepe.
Razvoj opazovalnih, informacijskih, komunikacijskih, logističnih in drugih sistemov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči:
Dopolnilo, posodobilo in prilagodilo se bo sistem za meteorološko, hidrološko in lavinsko ter ekološko opozarjanje (zgodnje zaznavanje intenzivnih padavin, neurij, poţarne ogroţenosti v
naravnem okolju, ekoloških in drugih pojavov) z uvedbo novih metod napovedovanja in komuniciranja ter drţavno mreţo meteoroloških postaj, vključno s postajami za daljinsko zaznavanje.
Prednostno bo posodobljeno meteorološko radarsko pokrivanje drţave z namestitvijo meteorološkega radarja v zahodnem delu drţave in povečano število prizemnih merilnih postaj za zgodnje
zaznavanje intenzitete ter bilance padavin in druge potrebe. Sistem bo še celoviteje povezan s splošnim sistemom opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Resolucija ..., 2009, str. 7935).
Nadaljevalo se bo z dopolnjevanjem, posodabljanjem in prilagajanjem (po lokacijah in namenu) drţavne mreţe vodomernih postaj za opazovanje visokih voda ter se bo nadgradilo simulacijska
orodja za napovedovanje odtoka (Resolucija ..., 2009, str. 7935).
Razvoj preventivnih dejavnosti:
V okviru razvoja preventivnih dejavnosti je med drugim navedeno (Resolucija ..., 2009, str. 7936):
- Pri dopolnjevanju ali spreminjanju sistemske in področne zakonodaje na drţavni in lokalni ravni se bo v potrebnem obsegu uredilo oziroma upoštevalo preventivne ukrepe in dejavnosti z vidika
učinkovitega preprečevanja nastanka nesreč, zmanjševanja njihovih posledic oziroma vzpostavljanja pogojev za učinkovito zaščito, reševanje in pomoč, če do nesreče pride.
- Ustanovljeno bo medresorsko delovno telo, ki bo usmerjalo in usklajevalo aktivnosti za uresničevanje smernic za izvajanje Akcijskega načrta zmanjšanja tveganja pred naravnimi nesrečami
(Hyogo Framework for Action 2005–2015).
× Akcijski načrt zmanjšanja tveganja pred naravnimi nesrečami (Hyogo Framework for Action 2005–2015): Hjoški okvirni akcijski načrt 2005–2015: Krepitev odpornosti drţav in skupnosti
proti naravnim nesrečam je leta 2005 sprejelo 168 drţav članic Zdruţenih narodov (Hyogo Framework for Action (HFA), 2012). Je osrednji dokument na mednarodni ravni, ki naj bi
predstavljal vodilo drţavam pri sprejemanju ukrepov za zmanjševanje ogroţenosti in posledično tudi zmanjševanje posledic nesreč (Gradivo – Uprava RS za zaščito in reševanje ..., 2012). ×
- Izvajale se bodo aktivnosti, ki temeljijo na Alpski konvenciji.
× Alpska konvencija: Mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske drţave (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter EU z namenom spodbujanja
trajnostnega razvoja na območju Alp in zaščite interesov tam ţivečega prebivalstva. Pogodba vsebinsko pokriva tako okoljsko, druţbeno, gospodarsko kot tudi kulturno dimenzijo (Alpska
konvencija, 2013). Območje Alpske konvencije sega tudi v porečje Ljubljanice, tako v kraško porečje Ljubljanice kot v porečje Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki (Alpska konvencija
v Sloveniji, 2013). ×
- Zavzemalo se bo za uresničevanje Strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam – upravljanje kmetijstva in gozdarstva mora imeti glavno vlogo tudi pri
izboljševanju obvladovanja poplav.
- Zagotovljena bo vključitev v morebitne nove inštitucije, ki se bodo ukvarjale s problematiko podnebnih sprememb.
- Dopolnilo se bo prostorske sestavine plana Republike Slovenije in drugih prostorskih načrtov z ukrepi za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotovilo redno dopolnjevanje in
spremljanje izvajanja teh dokumentov, s temeljnim izhodiščem, da je prostorsko načrtovanje daleč najpomembnejši in tudi najcenejši instrument za prilagajanje dejavnosti in rabe prostora
učinkom podnebnih sprememb oziroma za občutno zmanjšanje ranljivosti prostora pred temi spremembami. Prizadevalo se bo, da zlasti občine pri dopolnjevanju svojih občinskih prostorskih
aktov strokovno in dosledno upoštevajo ogroţenost in ranljivost svojega prostora.
× Leta 2004 je začela veljati Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 2004, str. 9277), z uveljavitvijo katere je prenehala veljavnost
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega druţbenega plana Republike Slovenije za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 2004, str. 9218). ×
- Potrebna je uveljavitev spoštovanje prostorskih, urbanističnih in tehničnih standardov ter pri načrtovanju in graditvi objektov uporabljati take izvedbene in arhitekturne rešitve, ki so strokovno
utemeljene in preizkušene kot najbolj zanesljive za kljubovanje naravnim ujmam.
- Ustanovitev pokrajin mora prispevati k večji usklajenosti in kvaliteti prostorskega načrtovanja tudi z vidika preprečevanja in zmanjševanja posledic naravnih in drugih nesreč.
- Izdelana bosta strategija in program varstva pred poplavami, ki bosta temeljila na predpisanih pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroţenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije.
× Pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, določa poplavna uredba (1. člen)
(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205). ×
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- Pospešilo se bo izdelavo strokovnih podlag, zlasti scenarijev bodočega podnebja, za odločanje o pogojih rabe in varovanja tudi območij, ogroţenih zaradi poplav in erozije.
- Spodbujalo se bo rešitve, programe in ukrepe, katerih namen bo širitev vrst zavarovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, zlasti povečevanje obsega zavarovanj v kmetijstvu.
- Vzpostavljati se bo začel celovit informacijski sistem za spremljanje vpliva podnebnih sprememb na kmetijstvo in gozdarstvo in v skladu s programi za posodobitev meteoroloških, hidroloških
in drugih omreţij se bo izpopolnjevalo tudi sistem za zgodnje obveščanje in opozarjanje na sušo ter druge vremenske pojave, ki zahtevajo ustrezno ravnanje oziroma ukrepanje. Celovit
informacijski sistem za spremljanje vpliva podnebnih sprememb bo kasneje potrebno dograditi na tak način, da bo sluţil prilagajanju tudi drugih resornih področij.
Razvoj zmogljivosti ter sil za zaščito, reševanje in pomoč:
Načrti zaščite in reševanja:
Drţavni načrti zaščite in reševanja bodo posodobljeni in aktualizirani, saj morajo v večji meri upoštevati nove okoljske probleme, ki jih bodo prinesle podnebne spremembe. Načrtovane rešitve
bodo implementirane le, če ustrezno vrednotijo vpliv podnebnih sprememb. Občine in regije bodo v kar največji meri svoje načrte uskladile s temeljnimi načrti zaščite in reševanja, ki so izdelani
za določene nesreče na ravni drţave. Načrti zaščite in reševanja se bodo začeli izdelovati tudi v pokrajinah, ko bodo ustanovljene (Resolucija ..., 2009, str. 7937).
V obravnavanem nacionalnem programu so podane tudi usmeritve za izobraţevanje in usposabljanje in smernice za razvojno in raziskovalno delo (Resolucija ..., 2009, str. 7940, 7941).
× Obravnavani nacionalni program opredeljuje številne druge aktivnosti, pomembne z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. ×
UPRAVLJANJE Z VODAMI/VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA DOLOČANJE OBMOČIJ, OGROŢENIH ZARADI
POPLAVNA UREDBA =
POPLAV IN Z NJIMI POVEZANE EROZIJE CELINSKIH VODA IN MORJA, TER O
UREDBA O POGOJIH IN OMEJITVAH ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN POSEGOV V
NAČINU RAZVRŠČANJA ZEMLJIŠČ V RAZREDE OGROŢENOSTI (Uradni list RS, št.
PROSTOR NA OBMOČJIH, OGROŢENIH ZARADI POPLAV IN Z NJIMI POVEZANE
60/2007):
EROZIJE CELINSKIH VODA IN MORJA (Uradni list RS, št. 89/2008):
Na podlagi določb Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s spremembami) ga je Izdana na podlagi ter za izvajanje določb Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002;
izdal minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za obrambo (Pravilnik o metodologiji s spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi določb Zakona o varstvu pred naravnimi in
za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8375).
drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) (Uradni list RS, št.
Vsebina:
51/2006) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008,
Določa (1. člen) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8375): str. 12205).
- za območja, ogroţena zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja: način Vsebina:
določanja poplavnih in erozijskih območij; način razvrščanja zemljišč v razrede poplavne in
V skladu s poplavno direktivo določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje
erozijske ogroţenosti; merila za določanje razredov poplavne in erozijske ogroţenosti;
dejavnosti na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
- način priprave kart poplavnih in z njimi povezanih erozijskih območij in enotne oznake vsebin morja, za posege v okolje, ki v primeru poplav in z njimi povezane erozije lahko ogroţajo
ter s tem povezane naloge.
vodno okolje, ter za načrtovanje rabe prostora in preventivnih ukrepov za zmanjševanje
Cilji določanja poplavnih in erozijskih območij:
poplavne ogroţenosti (1. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
Poplavna in erozijska območja in z njimi povezana ogroţenost se določa s ciljem (3. člen)
posegov v prostor ..., 2008, str. 12205).
(Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8376):
Cilji:
- ocene poplavnih in erozijskih razmer na določenem območju,
Pogoji in omejitve iz te uredbe so namenjeni (2. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za
- načrtovanja ukrepov za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroţenosti,
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205):
- načrtovanja rabe prostora,
- zmanjševanju poplavne in erozijske ogroţenosti prebivalcev, gospodarskih dejavnosti in
- načrtovanja ukrepov zaščite in reševanja ob poplavah,
kulturne dediščine, v skladu s predpisi o vodah in s predpisi o varstvu pred naravnimi in
- ozaveščanja javnosti glede poplavne in erozijske nevarnosti oziroma ogroţenosti,
drugimi nesrečami,
- izvajanja mednarodnih obveznosti.
- ohranitvi vodnega in obvodnega prostora, potrebnega za poplavne in erozijske procese,
Podlage za določanje poplavnih in erozijskih območij (4. člen) (Pravilnik o metodologiji za
- zagotavljanju okoljskih ciljev na območjih poplav in erozije v skladu s predpisi o varstvu
določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8376):
okolja in s predpisi vodah.
Določanje poplavnih in erozijskih območij temelji na analizi geografskih in geoloških
× Poplavna in z njo povezana erozijska ogroţenost je kombinacija verjetnosti nastopa
značilnosti prostora, hidroloških podatkov in značilnosti vodnega toka ob upoštevanju:
poplavnega dogodka in morebitnih, s poplavo povezanih škodljivih posledic za človeka, okolje,
- naravnih in antropogenih dejavnikov vodotoka in njegovega povodja ali porečja,
gospodarske dejavnosti in kulturno dediščino (1. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za
- historičnih in arhivskih podatkov o preteklih poplavnih in erozijskih dogodkih,
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205). ×
- ţe izdelanih študij, raziskav in analiz poplavnih in erozijskih pojavov,
Pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor (6. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za
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- meteoroloških in hidroloških podatkov,
- podatkov o škodnih posledicah poplavnih in erozijskih pojavov,
- presoj tveganja za okolje,
- bodočih vplivov na pojav poplav in erozije z upoštevanjem dolgoročnega razvoja in
podnebnih sprememb ter drugih značilnosti, pomembnih za poplavne in erozijske dogodke.
Karte (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007): opozorilna karta
poplav in erozije, karta poplavne in erozijske nevarnosti, karta razredov poplavne in erozijske
nevarnosti, karta poplavne in erozijske ogroţenosti.
Opozorilna karta poplav in erozije:
Na podlagi obravnavanega pravilnika je bila leta 2007 izdelana Opozorilna karta poplav
(Začasni načrt upravljanja voda ..., 2007, str. 8–9). Namen karte je predhodna presoja
poplavnega tveganja, opozarjanje na poplavne razmere na določenem območju ... Prikazuje
območja: zelo redkih poplav (povratna doba: > 50 let), redkih poplav (povratna doba: 10–20
let) in pogostih poplav (povratna doba: 2–5 let) (podana je tudi stopnja zanesljivosti podatka);
smer poplavljanja; odseke vodotokov, ki poplavljajo (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 55–
56; Kregar, 2010c).
Podatki obravnavane karte so bili posodobljeni in dopolnjeni v obdobju do meseca marca 2012.
Posodobljena in dopolnjena karta vsebuje tudi območja potencialnega poplavno-erozijskega
delovanja hudournikov (Đurović, 2012, str. 6–8).
Opozorilno karto se dopolnjuje z novimi podatki o poplavnih in erozijskih razmerah in, če je
zaradi tega pomembno spremenjena, najmanj vsakih šest let obnovi (7. člen) (Pravilnik o
metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8377).
Karta poplavne in erozijske nevarnosti:
Območja poplavne in erozijske nevarnosti se določajo predvsem na podlagi opozorilne karte
poplav in erozije, prednostno za območja, kjer lahko pride do pomembnejše ogroţenosti.
Določitev le-teh se izvaja z metodami modeliranja in analiziranja, ki morajo ustrezati
priznanemu stanju znanosti na podlagi hidroloških, geoloških, geomorfoloških in geodetskih
podatkov ter podatkov o rabi tal in pokrovnosti ... Območja poplavne in erozijske nevarnosti se
prikaţejo na kartah poplavne in erozijske nevarnosti, in sicer ob tekočih vodah meje poplavne
nevarnosti pri pretoku Q10, Q100 in Q500 in erozijske nevarnosti pri pretoku Q100, ob stoječih
vodah in morju pa meje poplavne nevarnosti morja in jezer pri gladini G10, G100 in G500 in meje
erozijske nevarnosti pri gladini G100 (9. člen) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij,
ogroţenih ..., 2007, str. 8377).
Priloga 2 obravnavanega pravilnika prikazuje legendo oznak na kartah poplavne in erozijske
nevarnosti (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8381):

izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12206):
Glede na razred nevarnosti so določeni pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor, ki
imajo lahko vpliv na cilje za zmanjševanje poplavne ogroţenosti. Na območjih poplav in erozije
oziroma z njimi povezane erozije so posegi v prostor:
- dovoljeni – z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja,
- prepovedani,
- prepovedani – dovoljeni so le na območju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v
obstoječih naseljih, kadar je mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s
smernicami ali pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni
bistven,
- prepovedani – dovoljeni so le, če ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje
vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo
omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti,
da njihov vpliv ni bistven.
Pogoje in omejitve iz te uredbe je potrebno upoštevati tudi pri gradnji in izvajanju gradbenih del
tistih objektov, ki se štejejo za nezahtevne in manj zahtevne objekte v skladu s predpisi o
graditvi.
Pogoji in omejitve za posege v prostor v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) po
razredih nevarnosti, in sicer velike, srednje in majhne (Uredba o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12208–12212):
- Razred velike nevarnosti:
Ob upoštevanju pogojev iz vodnega soglasja so dovoljeni:
- od objektov transportne infrastrukture pregrade in jezovi (21520),
- od drugih gradbenih inţenirskih objektov športna igrišča (24110) ter objekti za varstvo pred
škodljivim delovanjem voda (24202).
Prepovedani so:
- vse stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe (11100), dvostanovanjske stavbe (11210),
tri- in večstanovanjske stavbe (11221), stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (11222),
stanovanjske stavbe za posebne namene (11300),
- vse nestanovanjske stavbe, razen v primeru kulturnih spomenikov (12730): hotelske in
podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (12111), gostilne, restavracije in točilnice (12112),
druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (12120), stavbe javne uprave (12201), stavbe
bank, pošt, zavarovalnic (12202), druge upravne in pisarniške stavbe (12203), trgovske stavbe
(12301), sejemske dvorane, razstavišča (12302), bencinski servisi (12303), stavbe za druge
storitvene dejavnosti (12304), postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
ter z njimi povezane stavbe (12410), garaţne stavbe (12420), industrijske stavbe (12510),
rezervoarji, silosi in skladišča (12520), stavbe za kulturo in razvedrilo (12610), muzeji in
knjiţnice (12620), stavbe za izobraţevanje in znanstvenoraziskovalno delo (12630), stavbe za
zdravstvo (12640), športne dvorane (12650), stavbe za rastlinsko pridelavo (12711), stavbe za
rejo ţivali (12712), stavbe za spravilo pridelka (12713), druge nestanovanjske kmetijske stavbe
(12714), stavbe za opravljanje verskih obredov (12721), pokopališke stavbe in spremljajoči
objekti (12722), druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (12740),
- od objektov transportne infrastrukture predori in podhodi (21420),
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Karta razredov poplavne in erozijske nevarnosti:
Razredi poplavne nevarnosti: velike, srednje, majhne in preostale; razredi erozijske nevarnosti:
velike, srednje in majhne (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007,
str. 8382).
Na podlagi meril se območja poplavne nevarnosti oziroma erozijske nevarnosti razvrstijo v
razrede poplavne nevarnosti oziroma erozijske nevarnosti. Območja poplavne nevarnosti se pri
pretoku Q100 ali gladini G100 razvrstijo v razrede velike, srednje in majhne nevarnosti –
odločujoče je tisto merilo, ki izkazuje največji razred nevarnosti: odvisno od globine vode
(mejne vrednosti za razvrstitev: 0,5 m; 1,5 m) oziroma zmnoţka globine in hitrosti vode (mejne
vrednosti za razvrstitev: 0,5 m2/s; 1,5 m2/s) – v primeru razreda srednje poplavne nevarnosti je
dodano še: ... oziroma, kjer je pri pretoku Q10 ali gladini G10 globina vode večja od 0,0 m. V
razredu preostale poplavne nevarnosti so območja med dosegom poplav pri Q100 in Q500 (po
neuradnem navodilu z Inštituta za vode RS) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij,
ogroţenih ..., 2007, str. 8377, 8382; Hojnik, 2009, str. 134–135). Območja erozijske nevarnosti
se pri pretoku Q100 ali gladini G100 razvrstijo v razrede velike, srednje in majhne nevarnosti:
odvisno od debeline odplavljenega sloja (mejne vrednosti za razvrstitev: 0,5 m; 2,0 m) oziroma
debeline odloţenega sloja (mejne vrednosti za razvrstitev: 0,3 m; 1,0 m) (Pravilnik o
metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8377).
× V obravnavanem pravilniku so določene nejasnosti oziroma neskladja glede razredov
oziroma meril za določitev teh razredov. Na nekatere opozarja tudi Hojnik (2009). ×
× Podrobnejši opis podatkov, dostopnih na Geoportalu ARSO – nekatere navedbe:
Območja so določena po postopku, predpisanem v Pravilniku o metodologiji za določanje
območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o
načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007). Ploskovni
prostorski objekti predstavljajo obsege območij poplavljanja pri pretokih Q10, Q100 in Q500
ter obsege območij poplavljanja pri pretoku Q100 in razredih globin manj kot 0,5 m, od
0,5 m do 1,5 m in več kot 1,5 m (Geoportal ARSO, 2014a).
Na omenjenem portalu so dostopna tudi območja razredov velike, srednje, majhne in
preostale poplavne nevarnosti (Geoportal ARSO, 2014a). ×
× Poplavno navodilo, podano v splošnih smernicah s področja upravljanja z vodami:

- objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode (22122), prenosna komunikacijska omreţja
(22130) ter čistilne naprave (22232), ki spadajo v skupino cevovodi, komunikacijska omreţja in
elektroenergetski vodi,
- od kompleksnih industrijskih objektov objekti kemične industrije (23030) ter drugi
kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje (23040),
- iz skupine drugi gradbeni inţenirski objekti odlagališča odpadkov (24203), pokopališča
(24204) ter drugi gradbeni inţenirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (24205).
Prepovedani, a dovoljeni v primeru izpolnitve pogojev iz zgoraj podane četrte alineje, so:
- od nestanovanjskih stavb kulturni spomeniki (12730),
- od objektov transportne infrastrukture avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
(21110), lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (21120), glavne in
regionalne ţeleznice (21210), mestne ţeleznice (21220), letališke steze in ploščadi (21311),
letalski radionavigacijski objekti (21312), mostovi in viadukti (21410), pristanišča in plovne
poti (21510) ter dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi (21530),
- iz skupine cevovodi, komunikacijska omreţja in elektroenergetski vodi naftovodi in prenosni
plinovodi (22110), prenosni vodovodi (22121), prenosni elektroenergetski vodi (22140),
distribucijski plinovodi (22210), distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo (22221),
distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak (22222), vodni stolpi, vodnjaki in
hidranti (22223), cevovodi za odpadno vodo (22231), distribucijski elektroenergetski vodi in
distribucijska komunikacijska omreţja (22240),
- od kompleksnih industrijskih objektov rudarski objekti (23010) in energetski objekti (23020),
- iz skupine drugi gradbeni inţenirski objekti marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami
(24121), drugi gradbeni inţenirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (24122) ter vojaški
objekti (24201).
- Razred srednje nevarnosti:
Dovoljeni z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja so:
- od objektov transportne infrastrukture pregrade in jezovi (21520),
- od drugih gradbenih inţenirskih objektov športna igrišča (24110) in objekti za varstvo pred
škodljivim delovanjem voda (24202).
Prepovedani so:
- od stanovanjskih stavb stanovanjske stavbe za posebne namene (11300),
- od nestanovanjskih stavb hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (12111), druge
gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (12120), bencinski servisi (12303), garaţne stavbe
(12420), muzeji in knjiţnice (12620), stavbe za zdravstvo (12640), stavbe za rejo ţivali (12712)
ter druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (12740),
- od kompleksnih industrijskih objektov objekti kemične industrije (23030),
- iz skupine drugi gradbeni inţenirski objekti odlagališča odpadkov (24203).
Vse ostale neomenjene stanovanjske stavbe, in sicer enostanovanjske stavbe (11100),
dvostanovanjske stavbe (11210), tri- in večstanovanjske stavbe (11221) ter stanovanjske stavbe
z oskrbovanimi stanovanji (11222) so v obravnavanem razredu nevarnosti v osnovi
prepovedane, a dovoljene ob izpolnitvi pogojev iz zgoraj podane tretje alineje. Ravno tako velja
za neomenjene primere nestanovanjskih stavb, in sicer za gostilne, restavracije in točilnice
(12112), stavbe javne uprave (12201), stavbe bank, pošt, zavarovalnic (12202), druge upravne
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Za identifikacijo razredov poplavne nevarnosti se v fazi študije variant pri pripravi
drţavnega prostorskega načrta uporablja ţe obstoječe podatkovne podlage v prioritetnem
zaporedju: karta razredov poplavne nevarnosti, opozorilna karta poplav, podatki in posnetki
o obsegu zabeleţenih poplavnih dogodkov za leta 1980, 1987, 1990, 1998, 2007, 2009 in
2010.
› Če za posamična območja načrtovane variante ne obstoji karta razredov poplavne
nevarnosti, se preveri kategorija poplave na opozorilni karti poplav. Če ta obstoji, se ta
prevede v razred poplavne nevarnosti na način: območja, ki so na opozorilni karti poplav
označena s kategorijo »pogoste poplave« se štejejo kot območja v razredu velike poplavne
nevarnosti, območja v kategoriji »redke poplave« kot območja v razredu srednje poplavne
nevarnosti in območja v kategoriji »zelo redke (katastrofalne) poplave« kot območja v
razredu majhne poplavne nevarnosti.
› Če podatek ne obstoji niti na karti razredov poplavne nevarnosti, niti na opozorilni karti
poplav, se na karti zabeleţenih poplavnih dogodkov preveri, ali je bilo območje ţe kdaj
poplavljeno. V razred poplavne nevarnosti se praviloma prevede na način: kjer so bile
zabeleţene poplave v letih 1980, 1987, 1990, 1998, 2007, 2009 in 2010, se poplavljena
območja štejejo kot območja v razredu majhne poplavne nevarnosti (Kastelic, 2013, str. 14–
15). ×
× S poplavno uredbo so pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor in za izvajanje
dejavnosti določeni po razredih nevarnosti (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008). ×
Karta poplavne in erozijske ogroţenosti:
Na območjih posameznih razredov poplavne in erozijske nevarnosti se za potrebe ocene
ogroţenosti posameznih elementov ogroţenosti ali skupin elementov ogroţenosti izdela analiza
ranljivosti ... (14. člen) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str.
8378). Elementi ogroţenosti se na podlagi predpisanih meril razvrstijo v razrede ranljivosti
(Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8378, 8383). –
Elementi ogroţenosti: gostota prebivalstva; obrati gospodarskih in negospodarskih dejavnosti;
občutljivi objekti; kulturna dediščina; območja s posebnimi zahtevami po predpisih, ki določajo
način priprave načrtov upravljanja voda; obrati in naprave, zaradi katerih lahko pride do
onesnaţenja (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8383).
Razred ogroţenosti se določi na podlagi razreda nevarnosti in razreda ranljivosti (Pravilnik o
metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8385). Poplavna in erozijska
ogroţenost se razvrsti v razred velike, srednje in majhne ogroţenosti (Pravilnik o metodologiji
za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8378, 8385).
× Poplavna in erozijska območja se določijo na podlagi (5. člen) (Pravilnik o metodologiji za
določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8376):
- ocene poplavne in erozijske nevarnosti (opozorilna karta poplav in erozije),
- določitve območij poplavne in erozijske nevarnosti (karta poplavne in erozijske nevarnosti),
- določitve razredov poplavne in erozijske nevarnosti (karta razredov poplavne in erozijske
nevarnosti),
- ocene ranljivosti na območjih poplavne in erozijske nevarnosti. ×
× Poplavna in erozijska območja se določijo in po potrebi obnovijo in dopolnijo najmanj vsakih

in pisarniške stavbe (12203), trgovske stavbe (12301), sejemske dvorane, razstavišča (12302),
stavbe za druge storitvene dejavnosti (12304), postaje, terminale, stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe (12410), industrijske stavbe (12510),
rezervoarje, silose in skladišča (12520), stavbe za kulturo in razvedrilo (12610), stavbe za
izobraţevanje in znanstvenoraziskovalno delo (12630), športne dvorane (12650), stavbe za
rastlinsko pridelavo (12711), stavbe za spravilo pridelka (12713), druge nestanovanjske
kmetijske stavbe (12714), stavbe za opravljanje verskih obredov (12721) ter pokopališke stavbe
in spremljajoče objekte (12722), razen za kulturne spomenike (12730). Od kompleksnih
industrijskih objektov so drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje (23040),
v osnovi prepovedani, a dovoljeni ob izpolnitvi pogojev iz zgoraj podane tretje alineje. Tako
velja tudi za pokopališča (24204), ki pripadajo skupini drugi gradbeni inţenirski objekti.
V osnovi prepovedani, a dovoljeni ob izpolnitvi pogojev iz zgoraj podane četrte alineje, so:
- od nestanovanjskih stavb kulturni spomeniki (12730),
- večina objektov transportne infrastrukture, in sicer avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in
regionalne ceste (21110), lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
(21120), glavne in regionalne ţeleznice (21210), mestne ţeleznice (21220), letališke steze in
ploščadi (21311), letalski radionavigacijski objekti (21312), mostovi in viadukti (21410),
predori in podhodi (21420), pristanišča in plovne poti (21510) ter dovodni in odvodni kanali,
namakalni in osuševalni sistemi (21530),
- vsi iz skupine cevovodi, komunikacijska omreţja in elektroenergetski vodi, in sicer naftovodi
in prenosni plinovodi (22110), prenosni vodovodi (22121), objekti za črpanje, filtriranje in
zajem vode (22122), prenosna komunikacijska omreţja (22130), prenosni elektroenergetski
vodi (22140), distribucijski plinovodi (22210), distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko
vodo (22221), distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak (22222), vodni stolpi,
vodnjaki in hidranti (22223), cevovodi za odpadno vodo (22231), čistilne naprave (22232) ter
distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omreţja (22240),
- od kompleksnih industrijskih objektov rudarski objekti (23010) ter energetski objekti (23020),
- iz skupine drugi gradbeni inţenirski objekti marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami
(24121), drugi gradbeni inţenirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (24122), vojaški
objekti (24201) ter drugi gradbeni inţenirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (24205).
- Razred majhne nevarnosti:
V razredu majhne nevarnosti so dovoljeni vsi posegi v prostor v skladu s podano enotno
klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) ob upoštevanju pogojev iz vodnega soglasja.
- Razred preostale nevarnosti:
Za razred preostale nevarnosti pri posegih v prostor ni omejitev (Hojnik, 2009, str. 132).
× Z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
drţavnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003) je bila uvedena enotna klasifikacija vrst
objektov (CC-SI) (Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije ..., 2003), v skladu s
katero so opredeljeni posegi v prostor. S 14. 1. 2012 je začela veljati Uredba o klasifikaciji
vrst objektov in objektih drţavnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011) (Uredba o
klasifikaciji ..., 2011, str. 14974). ×
Pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti (7. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12206):
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šest let (6. člen) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str.
8376). ×
× Podatki o poplavnih in erozijskih območjih se v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko
načrtovanje, prikaţejo tudi v prostorskem informacijskem sistemu (6. člen) (Pravilnik o
metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8376). ×
Pomembnejša območja poplavne in erozijske nevarnosti oziroma ogroţenosti:
Na podlagi opozorilne karte poplav in erozije ministrstvo, pristojno za vode, določi
pomembnejša območja poplavne in erozijske nevarnosti in pomembnejša območja poplavne
in erozijske ogroţenosti. Za omenjena območja ministrstvo, pristojno za vode, v skladu s tem
pravilnikom pripravi karte poplavne in erozijske nevarnosti oziroma karte poplavne in erozijske
ogroţenosti (19. člen) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str.
8378).
× Obravnavani pravilnik opredeljuje »pomembnejša območja poplavne in erozijske
ogroţenosti« in tudi »pomembnejša območja poplavne in erozijske nevarnosti« (2. člen)
(Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8376). Poplavna
uredba opredeljuje »območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije« (4.
člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008,
str. 12205). Po Uredbi o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja
ogroţenosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/2010) so »območja pomembnega vpliva
poplav in z njimi povezane erozije« poplavna območja, določena v skladu s predpisom, ki
določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na poplavnih
območjih – ta določa kriterije za opredelitev poplavnih območij, na katerih obstaja moţnost
nastanka pomembnih škodljivih posledic za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in
gospodarske dejavnosti (3. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta
..., 2010, str. 830). V povzetku metode dela in rezultatov v zvezi z določitvijo in
razvrstitvijo poplavno ogroţenih območij v Republiki Sloveniji je navedeno: »Zaradi
podvajanja in nejasnosti kriterijev pomembnosti po obeh podzakonskih aktih, kakor tudi
zaradi podrobnejše opredelitve kriterijev pomembnosti, ki se nanašajo na okolje, kulturno
dediščino, gospodarske dejavnosti in občutljive objekte, predlagamo popravke opredelitve
območij pomembnega vpliva poplav v podzakonskem aktu na podlagi kriterijev, določenih
tekom analize ogroţenosti po posameznih vrstah ogroţencev in zabeleţenih v tem
poročilu.« (Đurović, 2012, str. 18). ×
Sprememba razreda poplavne nevarnosti zaradi novih posegov v prostor ali prostorskih
ureditev na poplavnih območjih:
Če ministrstvo, pristojno za vode, ob preverjanju načrtovanih posegov v prostor ali v primeru
načrtovanja prostorskega razvoja oceni, da bo obstoječa poplavna nevarnost zaradi nove
poselitve na območju načrtovanja ali zunaj njega povečana, je potrebno v postopku celovite
presoje vplivov na okolje po predpisih, ki določajo podrobnejšo vsebino priprave okoljskega
poročila, meje razredov poplavne in erozijske nevarnosti preveriti in jih v primeru
spremenjenega razreda poplavne in erozijske nevarnosti ponovno določiti (21. člen) (Pravilnik
o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8379).
Kadar namerava samoupravna lokalna skupnost zaradi lastnih razvojnih interesov posegati v
območja, kjer lahko nastanejo poplave in erozija in so prikazana na opozorilni karti poplav in

Glede na razred nevarnosti so določeni pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti, ki imajo
lahko vpliv na doseganje okoljskih ciljev v povezavi z ogroţenostjo zaradi poplav in z njimi
povezane erozije. Glede na razred nevarnosti so določeni pogoji in omejitve za izvajanje:
dejavnosti v obratih in napravah, ki imajo v skladu s predpisi o varstvu okolja lahko vpliv na
doseganje okoljskih ciljev; dejavnosti v občutljivih objektih, določenih s predpisi, ki
predpisujejo metodologijo za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja, in načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti.
Izvajanje dejavnosti je:
- dovoljeno – v skladu s pogoji okoljevarstvenega dovoljenja oziroma vodnega soglasja, ker je v
postopku celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje vpliv dejavnosti
ocenjen kot nebistven oziroma ga ni ali pa je pozitiven,
- prepovedano – ker je v postopku celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na
okolje vpliv dejavnosti ocenjen kot uničujoč glede na okoljske cilje po predpisih o varstvu
okolja in lahko ogrozi dobro stanje voda po predpisih o vodah ali cilje zmanjševanja
škodljivega delovanja voda po predpisih o vodah in varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
- prepovedano – dovoljeno je le, kadar ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje
vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je
mogoče s poprejšnjo izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem po
predpisih o varstvu okolja ali vodnim soglasjem po predpisih o vodah zagotoviti, da njihov
vpliv ni bistven.
Pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti po razredih nevarnosti, in sicer velike, srednje,
majhne in preostale (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
..., 2008, str. 12213):
Dejavnosti iz 7. člena uredbe:
- dejavnosti v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaţenje večjega obsega,
ali/in dejavnosti, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in drugih
nesrečah;
- dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrţevanja večjega števila ljudi lahko škodljivo
vplivajo na človekovo zdravje (na primer: bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, domovi za starejše
občane, podzemne garaţe);
- dejavnosti, povezane z varovanjem in hranjenjem premične kulturne dediščine ter
dokumentarnega in arhivskega gradiva (na primer: knjiţnice, arhivi, muzeji in druge podobne
dejavnosti);
- dejavnosti, povezane s skladiščenjem za vodno okolje nevarnih snovi, določenih s predpisi o
varstvu okolja;
- dejavnosti, namenjene zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah (gasilci, enote CZ,
zdravstvene interventne enote).
V primerih razreda velike nevarnosti in razreda srednje nevarnosti so prepovedane, kakor je
glede izvajanja dejavnosti to določeno v zgoraj navedeni drugi alineji, vse obravnavane
dejavnosti.
Dejavnosti, namenjene zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah (gasilci, enote CZ,
zdravstvene interventne enote), so prepovedane, kakor je glede izvajanja dejavnosti to določeno
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erozije, lahko sama podrobneje določi poplavna in erozijska območja ob smiselni uporabi
v zgoraj navedeni drugi alineji, tudi v razredu majhne nevarnosti in razredu preostale
določb tega pravilnika (22. člen) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., nevarnosti.
2007, str. 8379).
V razredu majhne nevarnosti so prepovedane, kakor je glede izvajanja dejavnosti to določeno v
V postopku izdaje vodnega soglasja na območju, za katerega iz opozorilne karte poplav in
zgoraj navedeni drugi alineji, tudi: dejavnosti v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane
erozije izhaja, da se voda na območju občasno prelije zunaj vodnih zemljišč, v vodnem katastru onesnaţenje večjega obsega, ali/in dejavnosti, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po
ali v prostorskih aktih pa še ni določenih območij poplavne in erozijske nevarnosti ali ogroţenih predpisih o naravnih in drugih nesrečah; dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrţevanja
območij, je potrebno vlogi za izdajo vodnega soglasja priloţiti najmanj karto poplavne in
večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (na primer: bolnišnice,
erozijske nevarnosti za vplivno območje načrtovanega posega v prostor (23. člen) (Pravilnik o zdravilišča, šole, vrtci, domovi za starejše občane, podzemne garaţe).
metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8379).
→
→
Dejavnosti, povezane z varovanjem in hranjenjem premične kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega gradiva (na primer: knjiţnice, arhivi, muzeji in druge podobne dejavnosti) ter
dejavnosti, povezane s skladiščenjem za vodno okolje nevarnih snovi, določenih s predpisi o varstvu okolja, so v razredu majhne nevarnosti v osnovi prepovedane, dovoljene so le ob izpolnitvi
pogojev iz zgoraj podane tretje alineje.
V razredu preostale nevarnosti so dovoljene, kakor je glede izvajanja dejavnosti to določeno v zgoraj podani prvi alineji, naslednje dejavnosti: dejavnosti, povezane z varovanjem in hranjenjem
premične kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega gradiva (na primer: knjiţnice, arhivi, muzeji in druge podobne dejavnosti); dejavnosti, povezane s skladiščenjem za vodno okolje
nevarnih snovi, določenih s predpisi o varstvu okolja. V razredu preostale nevarnosti so v osnovi prepovedane, a dovoljene ob izpolnitvi pogojev iz zgoraj podane tretje alineje, naslednje
dejavnosti: dejavnosti v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaţenje večjega obsega, ali/in dejavnosti, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in
drugih nesrečah; dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrţevanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (na primer: bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci,
domovi za starejše občane, podzemne garaţe).
Podrobnejši pogoji in omejitve:
Poleg pogojev in omejitev iz te uredbe se pri izvajanju dejavnosti in posegov v prostor upoštevajo tudi podrobnejši pogoji in omejitve ter omilitveni ukrepi, določeni s podrobnejšim načrtom za
zmanjševanje poplavne ogroţenosti po predpisih o vodah oziroma po predpisih, ki določajo posamezno območje poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti (8. člen) (Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12206).
Območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije:
Na območjih pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije je potrebno upoštevati podane pogoje in omejitve za izvajanje posegov v prostor in dejavnosti (4. člen) (Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205).
× Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti
(Uradni list RS, št. 60/2007) opredeljuje »pomembnejša območja poplavne in erozijske ogroţenosti« in tudi »pomembnejša območja poplavne in erozijske nevarnosti« (2. člen) (Pravilnik o
metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8376). Poplavna uredba opredeljuje »območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije« (4. člen) (Uredba o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205). Po Uredbi o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti pred
poplavami (Uradni list RS, št. 7/2010) so »območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije« poplavna območja, določena v skladu s predpisom, ki določa pogoje in omejitve
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na poplavnih območjih – ta določa kriterije za opredelitev poplavnih območij, na katerih obstaja moţnost nastanka pomembnih škodljivih
posledic za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti (3. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830). V povzetku metode dela
in rezultatov v zvezi z določitvijo in razvrstitvijo poplavno ogroţenih območij v Republiki Sloveniji je navedeno: »Zaradi podvajanja in nejasnosti kriterijev pomembnosti po obeh
podzakonskih aktih, kakor tudi zaradi podrobnejše opredelitve kriterijev pomembnosti, ki se nanašajo na okolje, kulturno dediščino, gospodarske dejavnosti in občutljive objekte, predlagamo
popravke opredelitve območij pomembnega vpliva poplav v podzakonskem aktu na podlagi kriterijev, določenih tekom analize ogroţenosti po posameznih vrstah ogroţencev in zabeleţenih
v tem poročilu.« (Đurović, 2012, str. 18). ×
Območja, ki niso določena kot območja pomembnega vpliva poplav ter na njih poplavno območje ni določeno:
Na območjih, ki niso določena kot območja pomembnega vpliva poplav ter na njih poplavno območje ni določeno, se pogoji in omejitve za posege v prostor in za izvajanje dejavnosti lahko
določijo na podlagi poenostavljenih meril. Pri vrednosti pretoka s povratno dobo 100 let (Q 100) se uporabijo pogoji in omejitve srednjega oziroma velikega razreda nevarnosti, odvisno od globine
vode oziroma odvisno od debeline odplavljenega in odloţenega preperelega kamninskega materiala. Kot merila se na območju posega v prostor:
- pri globini vode < 0,5 m uporabijo pogoji in omejitve srednjega razreda nevarnosti,
- pri globini vode ≥ 0,5 m uporabijo pogoji in omejitve velikega razreda nevarnosti,
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- pri debelini odplavljenega in odloţenega kamninskega materiala < 0,5 m uporabijo pogoji in omejitve srednjega razreda nevarnosti,
- pri debelini odplavljenega in odloţenega kamninskega materiala ≥ 0,5 m uporabijo pogoji in omejitve velikega razreda nevarnosti (5. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12206).
Nova določitev območij poplav in z njimi povezane erozije za izdelavo prostorskih aktov, za pridobitev vodnega soglasja:
Če območja in pripadajoči razredi nevarnosti v skladu s predpisom o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, in načinu
razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti niso določeni, iz podatkov o poplavnih in erozijskih dogodkih ali iz opozorilne karte pa izhaja, da je območje izpostavljeno poplavam in z njimi
povezani eroziji, je za izdelavo prostorskih aktov potrebno pripraviti najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti, za pridobitev vodnega soglasja pa upoštevati vsaj določbe
omenjenega 5. člena te uredbe (9. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12206).
Dopolnitev opozorilne karte:
Če opozorilna karta iz predpisa o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, in načinu razvrščanja zemljišč v razrede
ogroţenosti ne prikazuje območja poplav in erozije, iz novih podatkov ali analiz obravnavanega območja pa izhaja, da na območju posega v prostor ali izvajanja dejavnosti obstaja moţnost
poplav in z njimi povezane erozije, je potrebno pri presoji pogojev in omejitev upoštevati nove podatke in z njimi opozorilno karto dopolniti (10. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12206).
Načrtovanje novih prostorskih ureditev (11. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12207):
Pogoji in omejitve iz te uredbe se v prostorskih aktih upoštevajo kot smernice k načrtovanim prostorskim ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju.
Območja poplav in z njimi povezane erozije, kjer ţe obstajajo elementi ogroţenosti: Načrtovanje novih prostorskih ureditev na območjih poplav in z njimi povezane erozije, kjer ţe obstajajo
elementi ogroţenosti, mora upoštevati predpisane pogoje in omejitve iz te uredbe, pri tem pa zagotoviti tudi, da se z načrtovanjem nove namenske rabe ne povečajo obstoječe stopnje ogroţenosti
na območju in izven njega. V ta namen je potrebno skupaj z načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroţenosti, njihovo izvedbo pa končati
pred začetkom gradnje novih objektov.
Območja poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti, kjer še ni elementov ogroţenosti: Na območju poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti, kjer še ni elementov ogroţenosti, je
potrebno skupaj z načrtovanjem prostora in ob upoštevanju pogojev in omejitev iz te uredbe načrtovati in zagotoviti tudi poprejšnjo izvedbo ustreznih omilitvenih ukrepov za doseganje
sprejemljivega razreda ogroţenosti na območju in izven njega.
Če se ob pripravi prostorskih aktov ali pri posegih v prostor zaradi zagotavljanja varnosti novih gradenj načrtujejo tudi omilitveni ukrepi, je potrebno upoštevati učinke teh gradenj in načrtovanih
omilitvenih ukrepov pri določitvi razredov nevarnosti oziroma ogroţenosti na način, kakor ga določa predpis o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja, in načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti.
× Celoviti ukrepi so gradbeni in ne gradbeni ukrepi za zmanjšanje stopnje ogroţenosti, ki obravnavajo vse vidike obvladovanja poplavne ogroţenosti, s poudarkom na preprečevanju, varstvu,
pripravljenosti, vključno z napovedovanjem poplav in sistemi za zgodnje opozarjanje in vključujejo tudi spodbujanje praks trajnostne rabe prostora, izboljšanja zadrţevanja voda ter
nadzorovanega poplavljanja območij (3. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205).
Omilitveni ukrepi so del celovitih ukrepov, ki jih je potrebno načrtovati in izvajati skupaj z načrtovanjem namenske rabe prostora in z gradnjo novih objektov ali rekonstrukcij na območjih
poplav in z njimi povezane erozije (3. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12205).
Omilitveni ukrepi so (11. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12207):
- varovalni ukrepi: ukrepi za zmanjšanje stopnje ogroţenosti prebivalcev, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine na posameznem območju,
- varstveni ukrepi: ukrepi za zmanjšanje stopnje ogroţenosti obratov in naprav, zaradi katerih lahko nastopi onesnaţenje večjega obsega, ali drugih objektov, ki ob poplavah in z njimi
povezani eroziji pomenijo tveganje za okolje,
- izravnalni ukrepi: ukrepi za izravnavo negativnega vpliva načrtovanega posega v prostor na obstoječo poplavno in z njo povezano erozijsko ogroţenost na obstoječem območju ogroţenosti
in zunaj njega. ×
Načrtovanje posegov v prostor za zmanjšanje poplavne in z njo povezane erozijske ogroţenosti:
Načrtovanje posegov v prostor za zmanjšanje poplavne in z njo povezane erozijske ogroţenosti se načrtuje v okviru prostorskih aktov z upoštevanjem predpisov o podrobnejši vsebini načrta za
ocenjevanje in obvladovanje ogroţenosti zaradi poplav in erozije po predpisih o vodah. Omenjene posege v prostor je potrebno načrtovati kot celovite ukrepe in jih izvajati pred začetkom
izvajanja novih posegov v prostor na območju. Na območjih pomembnih vplivov poplavne in erozijske ogroţenosti se celoviti ukrepi načrtujejo na ravni drţave, na vseh preostalih pa na ravni
samoupravnih lokalnih skupnosti. Cilj načrtovanja omenjenih ukrepov je zagotoviti vsaj sprejemljivo stopnjo ogroţenosti ob upoštevanju načela stroškov in koristi (14. člen) (Uredba o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str. 12207).
× Sprejemljiva stopnja ogroţenosti je stopnja tveganja, ki jo odtehtajo ustrezne koristi (3. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ..., 2008, str.
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12205). ×
Načrtovanje omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne in z njo povezane erozijske ogroţenosti:
Če je na območju poplavne ali erozijske nevarnosti objekt ali se izvaja dejavnost v nasprotju s pogoji in omejitvami iz te uredbe, je potrebno z načrtovanjem in izvedbo omilitvenih ukrepov iz
11. člena prednostno zagotoviti zmanjšanje njihove ogroţenosti najmanj do stopnje, ki v skladu s to uredbo dopušča gradnjo te vrste objektov ali izvajanje dejavnosti, ob pogoju, da se poplavna
in z njo povezana erozijska nevarnost zunaj območja ne poslabša. Nosilci urejanja prostora morajo v postopku sprememb prostorskih aktov prednostno zagotoviti moţnost izvedbe ustreznih
omilitvenih ukrepov za obstoječe objekte in še posebno za obrate in naprave, zaradi katerih lahko nastopi onesnaţenje večjega obsega, ter za občutljive objekte (15. člen) (Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor ... 2008, str. 12207).
UPRAVLJANJE Z VODAMI
× Razvoj načrtov upravljanja povodij na podlagi vodne direktive in načrtov za obvladovanje poplavne ogroţenosti na podlagi poplavne direktive sta elementa celostnega upravljanja povodij.
Oba postopka morata zato uporabiti vzajemni potencial skupnih sinergij in koristi ob upoštevanju okoljskih ciljev vodne direktive ... (Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta ...,
2007, str. 28). ×
PODROBNEJŠI NAČRT ZMANJŠEVANJA OGROŢENOSTI PRED POPLAVAMI:
Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti pred
poplavami (Uradni list RS, št. 7/2010):
Izdana na podlagi določb Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s spremembami
in dopolnitvami) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830).
Vsebina:
Ta uredba v skladu s poplavno direktivo določa vsebino in način priprave podrobnejšega načrta
zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami (1. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave
podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830).
Cilji podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami:
Podrobnejši načrt zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami pripravi ministrstvo, pristojno za
vode, s ciljem zmanjševanja škodljivih posledic poplav za zdravje ljudi, okolje, kulturno
dediščino in gospodarske dejavnosti na območjih pomembnega vpliva poplav in z njimi
povezane erozije (2. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010,
str. 830).
Ob smiselni uporabi določb te uredbe se v skladu s predpisi o vodah pripravljajo podrobnejši
načrti zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami tudi za druga območja poplavne ogroţenosti
(2. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830).
× Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi
ZAČASNI NAČRT UPRAVLJANJA VODA:
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede
Začasni načrt upravljanja voda – za upravljanje z vodami do sprejetja načrtov upravljanja z
ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007) opredeljuje »pomembnejša območja poplavne in
vodami (193. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7676).
erozijske ogroţenosti« in tudi »pomembnejša območja poplavne in erozijske nevarnosti« (2.
Sprejet leta 2009 z Uredbo o začasnem načrtu upravljanja voda (Uradni list RS, št. 4/2009).
člen) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8376).
Slednja je bila izdana na podlagi določb Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s
Poplavna uredba opredeljuje »območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane
spremembami in dopolnitvami) in za izvrševanje določb Zakona o varstvu okolja (uradno
erozije« (4. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 39/2006; s spremembami in
prostor ..., 2008, str. 12205). Po Uredbi o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta
dopolnitvami) (Uredba o začasnem načrtu ..., 2009, str. 305).
zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/2010) so »območja
Kakor je razvidno iz opisnega in kartografskega dela začasnega načrta upravljanja voda, ki je
pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije« poplavna območja, določena v
dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, je bil le-ta pripravljen leta 2007
skladu s predpisom, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v
(Začasni načrt upravljanja voda ..., 2013).
prostor na poplavnih območjih – ta določa kriterije za opredelitev poplavnih območij, na
Leta 2011 je bil sprejet načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega
VODNOGOSPODARSKE OSNOVE:
Vodnogospodarske osnove – v skladu z Zakonom o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002;
s spremembami) pomemben strokovni dokument za upravljanje z vodami (Vodnogospodarske
osnove, 2011).
V Zakonu o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002) je določeno, da se za upravljanje z
vodami do sprejetja začasnega načrta upravljanja z vodami uporabljajo obstoječe
vodnogospodarske osnove (193. člen) (Zakon o vodah (ZV-1), 2002, str. 7676).
Vodnogospodarske osnove Slovenije:
V Vodnogospodarskih osnovah Slovenije, izdanih leta 1978, je med drugim zapisano: »Naravni
vodni reţim bomo uspešno prilagajali potrebam naše razvijajoče se druţbe le na osnovi
temeljitega poznavanja vodnih danosti in načinov uporabe vode, kar mora biti vse zbrano in
obdelano v vodnogospodarskih osnovah. Njihov namen je ob vodnogospodarski bilanci
ugotoviti in stalno spremljati prostorsko, časovno in količinsko porazdelitev razpoloţljivih
voda, njihovo kakovostno stanje ter moţnosti koriščenja vode, oziroma prilagajanja naravnih
danosti potrebam gospodarstva in njegovega razvoja, upoštevaje pri tem zakonitost pojavov.«
(Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978).
× Vodnogospodarske osnove Slovenije, izdane leta 1978, vsebujejo tudi prikaz poplavnih
področij (Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978). ×
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morja (1. člen) (Uredba o načrtu upravljanja voda ..., 2011, str. 8848).
Z začasnim načrtom upravljanja voda se določijo obvezna izhodišča za izvajanje posameznih
nalog upravljanja voda in pripravo podrobnejših načrtov upravljanja voda (1. člen) (Uredba o
začasnem načrtu ..., 2009, str. 305).
Začasni načrt upravljanja voda se šteje za okoljska izhodišča na področju upravljanja voda v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (1. člen) (Uredba o začasnem načrtu ..., 2009, str.
305).
Prikaz območij s posebnimi zahtevami:
Prikaz poplavnih območij: Prikaz podatkov o lokacijah in mejah poplavnih območij je
pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za določanje območij, ogroţenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja
zemljišč v razrede ogroţenosti (8. člen) (Uredba o začasnem načrtu ..., 2009, str. 306).
Cilji začasnega načrta upravljanja voda (11. člen) (Uredba o začasnem načrtu ..., 2009, str.
306–307):
Cilji so oblikovani tako, da zagotavljajo izvedbo nalog za prehod na nov sistem načrtovanja in
izvajanja upravljanja voda na vodnem območju Donave in vodnem območju Jadranskega
morja.
Cilja sta tudi:
- priprava programa za pripravo podrobnejšega načrta ocenjevanja in obvladovanja poplav,
- posodobitev prikaza območij s posebnimi zahtevami.
Začasni načrt upravljanja voda:
Prikaz območij s posebnimi zahtevami: Na podlagi Pravilnika o metodologiji za določanje
območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o
načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007) je bila v letu
2007 kot izhodišče za določitev poplavnih in erozijskih območij izdelana »Opozorilna karta
poplav« (Začasni načrt upravljanja voda ..., 2007, str. 8–9).

katerih obstaja moţnost nastanka pomembnih škodljivih posledic za zdravje ljudi, okolje,
kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti (3. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave
podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830). V povzetku metode dela in rezultatov v zvezi z
določitvijo in razvrstitvijo poplavno ogroţenih območij v Republiki Sloveniji je navedeno:
»Zaradi podvajanja in nejasnosti kriterijev pomembnosti po obeh podzakonskih aktih, kakor
tudi zaradi podrobnejše opredelitve kriterijev pomembnosti, ki se nanašajo na okolje,
kulturno dediščino, gospodarske dejavnosti in občutljive objekte, predlagamo popravke
opredelitve območij pomembnega vpliva poplav v podzakonskem aktu na podlagi kriterijev,
določenih tekom analize ogroţenosti po posameznih vrstah ogroţencev in zabeleţenih v
tem poročilu.« (Đurović, 2012, str. 18). ×
Teritorialne podlage za pripravo podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti pred
poplavami:
Načrt se pripravi za območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije, usklajene
na ravni porečij in povodij na vodnem območju Donave in vodnem območju Jadranskega morja
(4. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830).
Izhodišča za pripravo podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami:
Priprava podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami temelji na (6. člen)
(Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830):
- predhodni oceni poplavne ogroţenosti na celotnem območju Republike Slovenije,
- določitvi kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroţenosti za območja pomembnega
vpliva poplav in z njimi povezane erozije.
Predhodna ocena poplavne ogroţenosti:
Predhodna ocena poplavne ogroţenosti se pripravi za vodna območja Republike Slovenije na
podlagi razpoloţljivih informacij, ki jih je mogoče neposredno uporabiti, kot so na primer
obstoječi podatki o preteklih poplavah in raziskave o dolgoročnem razvoju, zlasti glede vpliva
podnebnih sprememb na pojav poplav z namenom ocene morebitne ogroţenosti zdravja
prebivalcev, okolja, kulturne dediščine in gospodarskih dejavnosti (7. člen) (Uredba o vsebini in
NAČRT UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA
načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830).
MORJA:
Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike Slovenije:
Poplavna direktiva med drugim določa pripravo predhodne ocene poplavne ogroţenosti
26/2006; s spremembami in dopolnitvami):
(Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta ..., 2007, str. 30).
Na podlagi in za izvrševanje določb Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s
Predhodna ocena poplavne ogroţenosti za območje Republike Slovenije je pripravljena v
spremembami) je bila izdana Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta
upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/2006) (Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave skladu z določbami Uredbe o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja
ogroţenosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/2010) (Predhodna ocena poplavne
načrta upravljanja voda, 2006, str. 2721).
ogroţenosti Republike Slovenije, 2011, str. 4).
Omenjena uredba v skladu z vodno direktivo določa podrobnejšo vsebino, način priprave
Urejanje voda in poplavna direktiva (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike
načrtov upravljanja voda ... Določa tudi podrobnejšo vsebino in način priprave podrobnejšega
Slovenije, 2011, str. 5):
načrta upravljanja voda (1. člen) (Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta
Urejanje voda obsega skrb za ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim
upravljanja voda, 2006, str. 2721).
delovanjem voda, vzdrţevanje vodnih in priobalnih zemljišč in skrb za hidromorfološko stanje
Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni
vodnega reţima. Temeljna naloga drţave je zagotoviti celovito izvajanje ukrepov za zmanjšanje
list RS, št. 61/2011; s spremembami in dopolnitvami):
Izdana na podlagi določb Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s spremembami škodljivega delovanja voda z uporabo prostorskega in vodnega načrtovanja, obveščanja,
izobraţevanja in osveščanja ljudi ter alarmiranja ob dogodkih.
in dopolnitvami) (Uredba o načrtu upravljanja voda ..., 2011, str. 8848).
Poplavna direktiva naj bi z uvedbo načela preventivnega delovanja pri obvladovanju poplavnih
Z obravnavano uredbo se sprejme načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in
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Jadranskega morja za obdobje do leta 2015 (1. člen) (Uredba o načrtu upravljanja voda ...,
2011, str. 8848).
× Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2009–
2015 je začel veljati leta 2011 z dnem uveljavitve obravnavane uredbe (Načrt upravljanja
..., 2011, str. 8). ×
Načrt se šteje za okoljska izhodišča na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo okolja (1. člen) (Uredba o načrtu upravljanja voda ..., 2011, str. 8848).
Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2009–
2015:
Pripravljen na podlagi določb Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s
spremembami in dopolnitvami) ter za izvrševanje določb Zakona o varstvu okolja (uradno
prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 39/2006; s spremembami in
dopolnitvami) ter v skladu z vodno direktivo (Načrt upravljanja voda ..., 2011).
Z njegovim sprejemom Republika Slovenija izpolnjuje zahteve vodne direktive (Načrt
upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015 in Program
ukrepov upravljanja voda, 2012).
Po svoji vsebini je nacionalni strateško načrtovalski dokument na področju upravljanja voda, ki
opredeljuje mehanizme za vodenje politik, in s katerim se bo doseglo, da bodo vode leta 2015 v
Republiki Sloveniji v dobrem stanju. V njem so, na podlagi določitve lastnosti vodnih območij
ter stanja, opredeljeni cilji upravljanja na področju varstva voda in urejanja voda ter glede rabe
voda (Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 - 2015 in
Program ukrepov upravljanja voda, 2012).
Opis izhodiščnega stanja na območju načrta upravljanja voda:
Prikaz območij s posebnimi zahtevami mora vključevati podatke o lokacijah in mejah tudi za
ogroţena območja. Vključevati mora tudi navedbo predpisov, na podlagi katerih so bila
območja določena (18. člen) (Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta
upravljanja voda, 2006, str. 2724–2725).
Opis stanja na območju načrta upravljanja voda vsebuje tudi prikaz območij s posebnimi
zahtevami, in sicer tudi ogroţena območja (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 50).
Ogroţena območja (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 53–58):
- Druţba zaznava naravne dogodke določene jakosti, pogostosti nastopa in razseţnosti procesa
kot naravne nevarnosti, njihove posledice pa kot naravne nesreče. Škodljive posledice
dogodkov in druţbena, gospodarska in okoljska ogroţenost so močno odvisni od prisotnosti,
razporeditve in značilnosti škodnega potenciala. S posegi v vodni reţim se tako spreminja
objektivne nevarnostne razmere, kakor tudi subjektivno zaznavo ogroţenosti in tveganj.
Nevarnostni potencial se bo v prihodnje verjetno povečeval, zlasti zaradi spreminjanja
podnebnih razmer in pokrovnosti tal. Ob sočasnem povečevanju škodnega potenciala zaradi
razraščanja urbanizacije se lahko pričakuje tudi pogostejše pojavljanje konflikta interesov, ki ga
bo potrebno upoštevati pri načrtovanju upravljanja voda tudi skozi analizo in obvladovanje
poplavnih tveganj.
- Metodološki proces določanja ogroţenih območij predstavlja temeljno izhodišče
preventivnega obvladovanja tveganj zaradi škodljivega delovanja voda.
× Ogroţena območja in njihovo določitev opredeljuje odnos med nevarnostnim in škodnim

tveganj namesto preţivetega koncepta zagotavljanja izbrane stopnje varnosti, korenito izboljšala
stanje na tem področju, zlasti ker je usmerjena v preprečitev bodočih gradenj na območjih
nevarnosti, zaščito obstoječih območij poplavljanja in v pripravljenost na poplavne dogodke.
Direktiva zavezuje k zmanjševanju ogroţenosti predvsem s pomočjo negradbenih ukrepov
obveščanja in ozaveščanja, prostorskega načrtovanja, pravočasnega alarmiranja, zaščite in
reševanja ter zavarovalništva, kakor tudi gradbenih ukrepov in standardov gradnje na poplavnih
območjih. Cilj je zmanjšati škodljive posledice poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno
dediščino in gospodarske dejavnosti, zato direktiva vpeljuje celovito obravnavo poplavne
problematike na ravni vodnih območij in zavezuje k določitvi območij pomembnega vpliva
poplav v Sloveniji, izbiri ciljev in izvedbi ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroţenosti na teh
območjih skozi vsebino in časovnico priprave načrtov zmanjševanja poplavne ogroţenosti.
Izvajanje poplavne direktive v Sloveniji (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike
Slovenije, 2011, str. 5–6):
Določbe poplavne direktive v Sloveniji se izvaja na podlagi Okvirnega programa izvajanja
direktive o oceni in obvladovanju poplavne ogroţenosti.
Na podlagi predhodne ocene poplavne ogroţenosti in določitve območij, na katerih se pojavlja
ali bi se lahko pojavila pomembna poplavna ogroţenost, je za ta območja do konca leta 2013
potrebno pripraviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroţenosti, nato pa do konca
leta 2015 pripraviti načrte zmanjševanja poplavne ogroţenosti, ki morajo vsebovati programe
ukrepov, zasnovane na načelih solidarnosti in sprejemljivih razmerij stroškov, učinkov in
koristi. – Poplavna direktiva prepušča določanje ciljev zmanjševanja poplavne ogroţenosti
(ravni sprejemljivega tveganja) in ukrepov, ki jih je treba sprejeti za doseganje te ravni, kot tudi
časovnice izvajanja načrtov za zmanjševanje poplavne ogroţenosti, posamezni drţavi članici,
opredeljuje pa vrste strokovnih podlag, način in časovnico poročanja o doseţkih.
Za zmanjšanje poplavne ogroţenosti je najpomembneje preprečiti vnos škodnega potenciala na
nenaseljena območja nevarnosti. S tem se pri reševanju problematike poplav omeji na obstoječa
območja ogroţenosti. To pa zahteva spremembo paradigme od zagotavljanja varnosti k
zmanjšanju tveganja in ravno za to si prizadeva evropska poplavna direktiva, ki se jo uveljavlja
skozi slovenski pravni red.
Priprava strokovnih podlag za odločanje (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike
Slovenije, 2011, str. 6):
Določanje poplavnih območij temelji na analizi geografskih, geoloških in hidroloških
značilnosti pokrajine, hidroloških podatkov ter značilnosti vodnega toka, historičnih in
arhivskih podatkov o preteklih poplavnih dogodkih, ţe izdelanih poplavnih študij, podatkov o
škodnih posledicah poplav, presoj tveganja za okolje, bodočih vplivov na pojav poplav z
upoštevanjem dolgoročnega razvoja in podnebnih sprememb ter drugih značilnosti, pomembnih
za poplavne dogodke. V poplavni direktivi je poplava opredeljena kot začasno prekritje
zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z vodo, kar vključuje poplave, ki jih povzročijo reke,
gorski hudourniki, občasni sredozemski vodotoki ter poplave, ki jih povzroči morje na obalnih
območjih, lahko pa izključuje poplave iz kanalizacijskih sistemov. Poplavna ogroţenost je
opredeljena kot kombinacija verjetnosti nastopa poplavnega dogodka in potencialnih škodljivih
posledic.
Opredelitev ciljev urejanja voda (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike Slovenije,
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potencialom naravnih dogodkov. Naravnega pojava ali dogodka (poplava, potres, poţar,
nevihta, zemeljski plaz in podobno), ki v območju svojega delovanja druţbi ne more
povzročiti škode, se ne more šteti za nevarnost, podobno kot škoda ne nastane, če na
nevarnem območju ni potenciala za nastanek škode. Nevarnostni potencial naravnih
dogodkov je torej skupek vseh moţnih nevarnostnih scenarijev na izbranem območju,
škodni potencial pa skupek moţnih škod ob nastopu določene nevarnosti in je opredeljen z
izpostavljenostjo, razporeditvijo, odpornostjo in vrednostjo fizičnih elementov prostora.
Prostorsko in časovno sovpadanje obeh potencialov povzroča druţbeno, gospodarsko in
okoljsko ogroţenost. ×
- Namen ukrepov na ogroţenih območjih je postopno zmanjšanje vplivov človekovega
poseganja v naravne procese in v prostor, namenjen naravnim procesom, kakor tudi doseganje
zahtevane stopnje varnosti na pomembnih območjih ogroţenosti, določenih s prostorsko analizo
relevantnih podatkov o nevarnostnem in škodnem potencialu. Ukrepe je potrebno zasnovati
tako, da se poskuša ohraniti in povrniti naravne površine, potrebne za naravne procese,
prilagoditi rabo prostora na ogroţenih območjih parametrom nevarnostnega potenciala in
omejiti uporabo gradbenih ukrepov predvsem na ogroţena območja z večjim škodnim
potencialom, ob upoštevanju relevantnih principov varstva voda.
- Ogroţena območja opredeljuje 83. člen Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002;
s spremembami in dopolnitvami) kot območja, ki so ogroţena zaradi poplav (poplavna
območja), erozije celinskih voda in morja (erozijska območja), zemeljskih ali hribinskih plazov
(plazljiva območja) in sneţnih plazov (plazovita območja).
- Metodi določanja poplavnih in erozijskih območij sta predpisani s Pravilnikom o metodologiji
za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007).
- Za opozarjanje na nevarnostne razmere v prostoru se uporablja »Opozorilna karta poplav
(IzVRS, 2007)«, v informativne namene pa »Opozorilna karta erozije (PUH, 2008)«.
- Opis stanja na poplavnih območjih:
Vodna direktiva zahteva razvoj celovitih načrtov upravljanja voda s ciljem doseganja dobrega
ekološkega in kemijskega stanja ter prispevanja k blaţitvi posledic poplav. Kljub temu pa
zmanjšanje tveganja poplav ni eden njenih glavnih ciljev, niti ne upošteva prihodnjih tveganj
zaradi podnebnih sprememb, zato poplavna direktiva prednostno vpeljuje preventivne metode
obvladovanja poplavnega tveganja, zlasti s pomočjo obveščanja in ozaveščanja, prostorskega
načrtovanja, pravočasnega alarmiranja, zaščite in reševanja, zavarovalništva, gradbenih
standardov in gradbenih ukrepov.
× Poplavna direktiva opredeljuje poplavno ogroţenost kot kombinacijo verjetnosti nastopa
poplavnega dogodka in potencialnih škodljivih posledic za zdravje ljudi, okolje, kulturno
dediščino in gospodarske dejavnosti. ×
Drţave članice morajo na podlagi predhodne ocene poplavne ogroţenosti in določitve območij,
na katerih se pojavlja ali bi se lahko pojavila pomembna poplavna ogroţenost, ter za ta
območja izdelanih kart nevarnosti in ogroţenosti pripraviti načrte za obvladovanje poplavne
ogroţenosti, ki morajo vsebovati programe ukrepov, zasnovane na načelih solidarnosti in
sprejemljivih razmerjih stroškov, učinkov in koristi.
× Predstavljena je »Opozorilna karta poplav«:

2011, str. 6):
Cilj zmanjšanja škodljivih posledic poplav je mogoče doseči le s sistematičnim pristopom na
celotnem drţavnem ozemlju, pri čemer je najpomembnejša naloga preprečitev vnosa novega
škodnega potenciala na do sedaj nenaseljena območja poplavne nevarnosti, s čimer se pri
reševanju problematike omeji na obstoječa območja ogroţenosti, poleg tega pa je pomembno
izboljšati tudi:
- obveščanje, ozaveščanje in izobraţevanje javnosti o nevarnosti in ogroţenosti ter moţnostih
samozaščite, saj popolna zaščita pred nevarnostjo ne obstaja in vedno preostane določeno
tveganje, ki ga mora prevzeti druţba in posameznik,
- reševanje problematike obstoječih ogroţenih območij na celovit način in po principu prioritet
(območja pomembnega vpliva poplav) oziroma določanja sprejemljive stopnje ogroţenosti
(analiza stroškov in koristi),
- spoštovanje omejitev in pogojev za gradnjo in dejavnosti na ogroţenih območjih ter
posledično omejitev vnosa novega škodnega potenciala na obstoječa ogroţena območja, razen
ob predhodni izvedbi ukrepov za zmanjšanje ogroţenosti,
- izvajanje celovitih ukrepov, ki obsegajo preventivno obvladovanje ogroţenosti, pripravljenost
na nevarne dogodke (napovedovanje, alarmiranje, ukrepanje v sili) in zaščito (ohranitev,
obnova in zagotovitev naravnih območij poplavljanja),
- dosledno predhodno izvajanje omilitvenih ukrepov kot dela celovitih ukrepov zaradi vpliva
predvidenih novogradenj na obstoječe gradnje in dejavnosti.
Izdelava načrtov zmanjševanja poplavne ogroţenosti (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti
Republike Slovenije, 2011, str. 6–7):
Po poplavni direktivi je potrebno po pripravi predhodne ocene poplavne ogroţenosti in
določitvi območij pomembnega vpliva poplav na podlagi kart poplavne nevarnosti in kart
poplavne ogroţenosti za ta območja in izbranih ciljev oblikovati tudi načrte za obvladovanje
poplavne ogroţenosti. V njih morajo biti obravnavani vsi vidiki obvladovanja poplavne
ogroţenosti, s poudarkom na preprečevanju, varstvu in pripravljenosti, kakor tudi
napovedovanju poplav in vzpostavitvi sistemov zgodnjega opozarjanja. Vključujejo lahko tudi
spodbujanje praks trajnostne rabe tal, izboljšanje zadrţevanja vode ter nadzorovano
poplavljanje nekaterih območij v primeru poplav. Pri njihovi izdelavi je potrebno upoštevati
tudi stroške in koristi predlaganih gradbenih in negradbenih ukrepov, obseg poplav ter odtočne
poti poplavnih voda in območja, kjer bi se poplavne vode lahko zadrţale. Upoštevati je
potrebno tudi okoljske cilje vodne direktive, prostorsko načrtovanje, rabo tal, ohranjanje narave
ter plovbo in pristaniško infrastrukturo. Načrti ne smejo vsebovati ukrepov, ki po obsegu in
vplivu znatno povečujejo poplavno ogroţenost v drugih drţavah v istem povodju ali porečju,
razen če so ti ukrepi usklajeni.
Dejavniki poplavnih tveganj:
Naravne pojave, ki se jih opisuje z obsegom, jakostjo in pogostostjo, se na določenem območju
zaznava kot naravne nevarnosti, medtem ko druţbeno, gospodarsko in okoljsko ogroţenost,
kakor tudi škodljive posledice naravnih dogodkov opredeljuje zlasti prisotnost, razporeditev in
značilnosti škodnega potenciala. Nevarnostni potencial naravnih dogodkov se bo tudi v
prihodnje verjetno povečeval, tako zaradi spreminjanja podnebnih razmer kot neustreznega
upravljanja porečij. Ob sočasnem povečevanju škodnega potenciala zaradi razraščanja
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Namen: Predhodna presoja poplavnega tveganja, opozarjanje na poplavne razmere na
določenem območju, uporablja se tudi v postopkih izdaje vodnega soglasja.
Način izdelave: Izdeluje se na podlagi analize historičnih in arhivskih podatkov o poplavnih
dogodkih in na podlagi ţe izdelanih študij, raziskav, analiz ter drugih podatkov.
Merilo: Izdelano za raven merila 1 : 50 000 ali manj.
Vsebina: Mejna črta moţnega dosega poplav oziroma del tekočih in stoječih voda ali del
obale morja, kjer je znano, da prihaja do poplav, vključno z oznako smeri poplavljanja.
Atributi:
- razred pogostosti pojavljanja poplave (zelo redke, povratna doba > 50 let; redke, povratna
doba 10–20 let; pogoste poplave, povratna doba 2–5 let); stopnja zanesljivosti podatka (zelo
majhna 1–4, majhna 5–6, srednja 7–8, velika 9–10),
- opis dogodkov, vira podatkov ter druge informacije o splošnih nevarnostnih, razmerah na
območju.
Opozorilo: Tam, kjer na karti ni označenih območij poplavljanja, še ne pomeni, da tam
poplav ni. Poplavne linije so ponekod zastarele. Podatkovni sloj dopolnjuje in posodablja. ×
- Opis stanja na erozijskih območjih:
× Predstavljena je opozorilna karta erozije:
Vsebina strokovnih podlag Podjetja za urejanje hudournikov (PUH) je bila smiselno
analizirana in po ekspertni odločitvi prevedena v opozorilno karto »Erozija: varstvena
območja - ukrepi in omejitve«. Erozijska območja so opredeljena kot območja strogega
varovanja (območje prepovedi) in območja izvajanja zaščitnih ukrepov, kamor sodijo
območja zahtevnejših zaščitnih ukrepov in območja običajnih zaščitnih ukrepov.
Opozorilna območja strogega varovanja zajemajo vse površine, kjer je ob izbruhih
hudournih voda in različnih vrst erozije potrebno računati z moţnostjo spodkopavanja
temeljev objektov, poškodovanjem in celo uničenjem le-teh. Smrtne ţrtve v teh objektih so
moţne. Ta območja vključujejo: območja III., IV. in V. kategorije erodiranosti (potencialna
Epot in dejanska Edej), vsa erozijska ţarišča (Edej), območja aktivnih zemeljskih plazov
(Edej), območja skalnih podorov in podorov hriba (Edej) ter območja evidentiranih plaznic
sneţnih plazov (potencialna Epot in dejanska Edej).
Opozorilna območja varovanja in izvajanja zaščitnih ukrepov predstavljajo površine, kjer
lahko pride zaradi različnih vrst erozije in hudourniških izbruhov do poškodb objektov,
njihova porušitev pa je izključena. Smrtne ţrtve v teh objektih so tudi ob naravnih ujmah
praviloma izključene. Glede na naravo in obseg zaščitnih ukrepov sta določeni dve različni
območji izvajanja zaščitnih ukrepov:
- zahtevnejši zaščitni ukrepi predstavljajo erozijsko ogroţene površine, ki prenesejo le
skrbno premišljene posege v prostor in spadajo v drugo kategorijo erodiranosti ter vsa
nestabilna zemljišča.
- običajni zaščitni ukrepi predstavljajo erozijsko ogroţene površine, ki prenesejo le skrbno
premišljene posege v prostor in spadajo v prvo kategorijo erodiranosti ter vsa pogojno
stabilna zemljišča. ×
× V porečju Ljubljanice od kraških izvirov pri Vrhniki je precejšen del višjega sveta
opredeljen kot območja zahtevnih oziroma običajnih zaščitnih ukrepov (Kregar, 2010a). ×
× Podan je opis stanja na porečjih in povodjih (Načrt upravljanja voda ..., 2011). ×

urbanizacije se lahko pričakuje tudi pogostejše pojavljanje konflikta interesov, ki ga bo
potrebno upoštevati pri načrtovanju upravljanja voda tudi skozi analizo in obladovanje
poplavnih tveganj (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike Slovenije, 2011, str. 7).
Določitev sprejemljive ravni tveganosti za drţavo je ključnega pomena za preventivno
obvladovanje tveganj zaradi poplav (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike
Slovenije, 2011, str. 8).
Osnovni pojmi analize tveganj so: nevarnost – naravni pojav, ki lahko na izbranem območju
povzroči škodo; ogroţenost – okoljsko stanje, ki se pojavi zaradi časovno-prostorskega
sovpadanja nevarnostnega in škodnega potenciala; tveganost – druţbenogospodarska dimenzija
ogroţenosti (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike Slovenije, 2011, str. 8).
Rezultati:
Podano je (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike Slovenije, 2011):
- analiza maksimalnih pretokov na vodomernih postajah,
- opis preteklih poplav, ki so imele znatne škodljive posledice,
- opis večjih poplav, ki so se zgodile v preteklosti in za katere se lahko pričakuje, da bi se lahko
s podobnimi posledicami ponovile,
- ocena morebitnih škodljivih posledic prihodnjih poplav.
- Ocena morebitnih škodljivih posledic prihodnjih poplav:
Za oceno morebitnih škodljivih posledic prihodnjih poplav so bila upoštevana sledeča izhodišča:
- poplavna nevarnost modeliranih poplav (rečne poplave) (Predhodna ocena poplavne
ogroţenosti Republike Slovenije, 2011, str. 26),
- učinkovitost (oziroma moţnost nepravilnega funkcioniranja) obstoječih pregrad
(zadrţevalnikov in akumulacij) je bila upoštevana na način, kot da le-te ne vplivajo na poplavna
območja dolvodno (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike Slovenije, 2011, str. 26),
- vpliv visokovodnih nasipov Mure in Ledave je bil upoštevan na način kot da le-teh ni
(Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike Slovenije, 2011, str. 26),
- dolgoročni razvoj ni bil upoštevan kot pomemben, saj izvajanje preventivnega ukrepa, to je
poplavne uredbe, ki določa, da se naj razvoj širi izven območij poplavne nevarnosti, v kolikor
pa je razvoj predviden kot širitev obstoječe urbanizacije, je pred širitvijo potrebno z
omilitvenimi ukrepi zmanjšati obstoječo ogroţenost, zagotavlja, da se masa škodnega
potenciala na območju poplavne nevarnosti ne povečuje (Predhodna ocena poplavne
ogroţenosti Republike Slovenije, 2011, str. 26),
- do sedaj v Republiki Sloveniji ni nobenih konkretnih dokazov o vplivu klimatskih sprememb
na pogostost rečnih poplav, trendi maksimalnih pretokov pa kaţejo celo na rahlo zniţanje leteh, povprečne gladine morja kakor tudi pogostost poplav morja pa je v naraščajočem trendu
(Okolje se spreminja. Podnebna spremenljivost Slovenije in njen vpliv na vodno okolje, 2010;
cv: Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike Slovenije, 2011, str. 26).
Nevarnostni potencial v Republiki Sloveniji: Opozorilna karta poplav (IzVRS, 2007) prikazuje
obseg območij poplavljanja glede na pogostost pojava (pogoste, redke in zelo redke poplave) z
namenom opozarjanja na poplavno nevarnost. Podatkovni sloj je javnega značaja in se
uporablja tudi v postopkih izdaje vodnega soglasja. Za sloj nevarnostnega potenciala je bila
upoštevana ovojnica (unija) vseh poplavnih poligonov opozorilne karte poplav, katerim je bil
dodan ocenjen poplavni poligon zaradi verjetnega prestopa visokovodnih nasipov reke Mure
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Pregled pomembnih zadev upravljanja voda:
Pregled pomembnih zadev upravljanja voda mora vključevati pregled zadev, za katere se
ocenjuje, da predstavljajo glavne okoljske probleme na območju načrta upravljanja voda in jih
je potrebno obravnavati v načrtu upravljanja voda in programu ukrepov (21. člen) (Uredba o
podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda, 2006, str. 2725). Pregled
pomembnih zadev upravljanja voda vključuje tudi razpoloţljive podatke in analize, ki kaţejo na
pojav podnebnih sprememb na območju zadevnega načrta upravljanja voda (17. člen) (Uredba
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta
upravljanja voda, 2009, str. 377).
Pregled pomembnih zadev upravljanja voda in pomembne obremenitve za doseganje ciljev do
leta 2015:
- Za površinske in podzemne vode so ugotovljene pomembne zadeve upravljanja voda, kot so
na primer: obremenitve poplavnih območij zaradi antropogenih posegov; sprememba
temperaturnih, padavinskih in pretočnih reţimov ter povečanje jakosti in pogostosti nastopa
poplav, erozije, plazov in suš (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 402–403).
- Pregled pomembnih zadev upravljanja voda in pomembne obremenitve za doseganje ciljev do
leta 2015 vključuje tudi opredelitev učinkov podnebnih sprememb na vodno okolje (Načrt
upravljanja voda ..., 2011).
Podrobnejša opredelitev ciljev načrta upravljanja voda:
Cilji načrta upravljanja voda so okoljski cilji, ki zajemajo cilje v zvezi z varstvom voda, in cilji
v zvezi z urejanjem in rabo voda (22. člen) (Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave
načrta upravljanja voda, 2006, str. 2726). Cilji načrta upravljanja voda so tudi cilji upravljanja
vodnih in priobalnih zemljišč v lasti drţave (18. člen) (Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda, 2009, str. 377).
Cilji načrta upravljanja voda se določijo za vsako posamezno vodno telo ali za skupino vodnih
teles, posebej za površinske in podzemne vode, na podlagi splošnih ciljev upravljanja voda in
varstva okolja ter v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Za
vodna telesa ali njihove dele, ki segajo na območja s posebnimi zahtevami, se cilji načrta
upravljanja voda povzamejo po predpisih, na podlagi katerih so bila ta območja določena (22.
člen) (Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda, 2006, str.
2726).
Podrobnejša opredelitev ciljev načrta upravljanja voda (Uredba o načrtu upravljanja voda za
vodni območji Donave in Jadranskega morja, 2011, str. 8852):
Okoljski cilji:
Cilji urejanja voda:
Cilji rabe voda:
- okoljski cilji za vodna telesa - cilji ohranjanja in uravnavanja - optimalno podeljevanje
površinskih voda,
vodnih količin,
vodnih pravic pobudnikom,
- okoljski cilji na vodnih telesih - cilji varstva pred škodljivim - vzpostavitev manjkajočih
podzemnih voda,
delovanjem voda,
evidenc,
- cilji na območjih s posebnimi - cilji vzdrţevanja vodnih in
- izboljšanje nadzora nad
zahtevami.
priobalnih zemljišč,
dejansko rabo voda,
- skrb za hidromorfološko
- določitev moţnih vrst rabe
stanje vodnega reţima.
vodnega dobra,
- zagotavljanje vodnih količin

(Predhodna ocena poplavne ogroţenosti Republike Slovenije, 2011, str. 26–27).
Podan je tudi škodni potencial v Republiki Sloveniji (Predhodna ocena poplavne ogroţenosti
Republike Slovenije, 2011, str. 27).
× Določitev in razvrstitev poplavno ogroţenih območij v Sloveniji – Povzetek metode dela
in rezultatov:
»Namen naloge je s pomočjo izbranega metodološkega pristopa, ki upošteva podatke o
nevarnostnem potencialu (obseg, verjetnost in jakost poplav) in škodnem potencialu
(razseţnost, izpostavljenost, ranljivost in vrednost ljudi, okolja, gospodarskih dejavnosti in
kulturne dediščine), določiti relevantna poplavno ogroţena območja v Sloveniji in jih
razvrstiti glede na stopnjo ogroţenosti ter na podlagi izdelane razvrstitve, drugih strokovnih
podlag predhodne ocene poplavne ogroţenosti, kakor tudi splošnega poznavanja poplavne
problematike na drţavni ravni, predlagati območja pomembnega vpliva poplav v Sloveniji.«
(Đurović, 2012, str. 1).
Podana je posodobljena oziroma dopolnjena Opozorilna karta poplav. Podatki Opozorilne
karte poplav iz leta 2007 so bili posodobljeni in dopolnjeni v obdobju do meseca marca
2012. Nova opozorilna karta vsebuje tudi območja potencialnega poplavno-erozijskega
delovanja hudournikov. Ovojnica območij poplav posodobljene in dopolnjene karte je bila
uporabljena kot vhodni podatek za določitev obsega nevarnostnega potenciala (Đurović,
2012, str. 8). ×
Območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije:
Na podlagi predhodne ocene poplavne ogroţenosti se opredelijo tista območja, za katera se
ugotovi, da obstaja moţnost pomembnega vpliva poplav, ali verjetnost, da bi se ta lahko
pojavila, v skladu s kriteriji določenimi s predpisi o vodah (9. člen) (Uredba o vsebini in načinu
priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 831).
Določitev območij pomembnega vpliva poplav:
Opredeljenih je 61 območij pomembnega vpliva poplav, katera so glede na kriterije iz poplavne
direktive – ogroţenost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja – (po veliki
verjetnosti) najbolj poplavno ogroţena v Republiki Sloveniji (Poročilo o določitvi območij
pomembnega vpliva poplav ..., 2013, str. 1).
V porečju Ljubljanice se nahajajo naslednja območja pomembnega vpliva poplav (na tem mestu
so podani tudi vodotoki, ki imajo nevarnostni potencial na območju oziroma potencialno
ogroţajo območje) (Poročilo o določitvi območij pomembnega vpliva poplav ..., 2013, str. 13–
18):
- Ljubljana – jug (vodotoki: Gradaščica, Horjulka, Mali graben, Glinščica, Curnovec,
Ljubljanica, Iščica, (Iška, Zidarjev graben, Farjevec, Bršnik, Prošca, Lahov graben, Galjevec)),
- Dobrova–Brezje pri Dobrovi (vodotoki: Horjulka, Grabnarjev graben, Bezenica, Široki potok,
Gradaščica),
- Vevče – papirnica (vodotok: Ljubljanica),
- Zalog–Podgrad–Videm (vodotoki: Sava, Ljubljanica, Kamniška Bistrica, Pšata, Mlinščica,
Šivnik, Besnica, Studenčica, (Gradolski potok)).
× Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede
ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007) opredeljuje »pomembnejša območja poplavne in
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erozijske ogroţenosti« (in tudi »pomembnejša območja poplavne in erozijske nevarnosti«)
(2. člen) (Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroţenih ..., 2007, str. 8376).
Poplavna uredba opredeljuje »območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane
erozije« (4. člen) (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
Cilji na območjih s posebnimi zahtevami:
prostor ..., 2008, str. 12205). Po Uredbi o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta
Na vodnih telesih ali njihovih prispevnih površinah se lahko razprostirajo različna območja s
zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/2010) so »območja
posebnimi zahtevami. Za območja s posebnimi zahtevami so določeni cilji, ki jih opredeljujejo
pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije« poplavna območja, določena v
predpisi, ki ta območja tudi določajo (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 431).
skladu s predpisom, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v
- Ogroţena območja (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 432):
prostor na poplavnih območjih – ta določa kriterije za opredelitev poplavnih območij, na
Ogroţena območja se določajo zaradi zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda in
katerih obstaja moţnost nastanka pomembnih škodljivih posledic za zdravje ljudi, okolje,
v splošnem se lahko cilja iz Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s
kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti (3. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave
spremembami in dopolnitvami), to je zmanjševanje ali preprečevanje ogroţenosti zaradi
podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 830). V povzetku metode dela in rezultatov v zvezi z
škodljivega delovanja voda in odpravljanje posledic njihovega škodljivega delovanja, razčleni
določitvijo in razvrstitvijo poplavno ogroţenih območij v Republiki Sloveniji je navedeno:
na:
»Zaradi podvajanja in nejasnosti kriterijev pomembnosti po obeh podzakonskih aktih, kakor
- preprečitev vnosa novega škodnega potenciala na območja naravnih nevarnosti, s čimer se
tudi zaradi podrobnejše opredelitve kriterijev pomembnosti, ki se nanašajo na okolje,
reševanje problematike omeji zlasti na obstoječa območja ogroţenosti,
kulturno dediščino, gospodarske dejavnosti in občutljive objekte, predlagamo popravke
- spoštovanje pogojev in omejitev za gradnjo in izvajanje dejavnosti na območjih naravnih
opredelitve območij pomembnega vpliva poplav v podzakonskem aktu na podlagi kriterijev,
nevarnosti,
določenih tekom analize ogroţenosti po posameznih vrstah ogroţencev in zabeleţenih v
- dosledno izvajanje ukrepov za omilitev vpliva predvidenih gradenj in dejavnosti,
tem poročilu.« (Đurović, 2012, str. 18). ×
- varstvo prostora, potrebnega za naravne procese (na primer poplavne retencijske površine,
× V povzetku metode dela in rezultatov v zvezi z določitvijo in razvrstitvijo poplavno
območja erozijskih procesov, območja plazenja tal in snega),
ogroţenih območij v Republiki Sloveniji je podana posodobljena oziroma dopolnjena
- izvajanje ukrepov za zmanjšanje ogroţenosti na podlagi predhodne prioritizacije ogroţenih
Opozorilna karta poplav. Podatki Opozorilne karte poplav iz leta 2007 so bili posodobljeni
območij na drţavni ravni,
in dopolnjeni v obdobju do meseca marca 2012. Nova opozorilna karta vsebuje tudi
- zagotavljanje pripravljenosti na nevarne naravne dogodke,
območja potencialnega poplavno-erozijskega delovanja hudournikov. Ovojnica območij
- obveščanje, osveščanje in izobraţevanje javnosti o nevarnostih škodljivega delovanja voda, o
poplav posodobljene in dopolnjene karte je bila uporabljena kot vhodni podatek za
moţnostih samozaščite in ukrepanja v sili,
določitev obsega nevarnostnega potenciala (Đurović, 2012, str. 8). ×
- izboljšanje napovedovanja in opozarjanja na naravne nevarnosti.
Jedro problematike varstva pred škodljivim delovanjem voda predstavlja poplavna ogroţenost, Karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroţenosti:
Ministrstvo, pristojno za vode, zagotovi pripravo kart poplavne nevarnosti in kart poplavne
ki se jo bo v obdobju 2010–2015 na drţavni ravni reševalo tudi skozi izvajanje poplavne
ogroţenosti v najustreznejšem merilu za območja pomembne poplavne ogroţenosti v skladu s
direktive. Podzakonski akti v zvezi z ogroţenimi območji vzpostavljajo okvir za oceno in
predpisom o metodologiji za določanje poplavnih območij na ravni vodnih območij po
zmanjšanje tveganj zaradi nevarnosti poplav, erozije in plazov. Določanje poplavnih in
predpisih o vodah (11. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ...,
erozijskih območij je po Pravilniku o metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v 2010, str. 831).
Karte poplavne nevarnosti zajemajo geografska območja, na katerih lahko pride do naslednjih
razrede ogroţenosti (Uradni list RS, št. 60/2007) namenjeno oceni nevarnostnih razmer na
določenem območju, načrtovanju ukrepov za zmanjševanje ogroţenosti (gradbeni in negradbeni vrst poplav (12. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str.
831):
ukrepi), načrtovanju rabe prostora, načrtovanju ukrepov zaščite in reševanja, osveščanju
javnosti in izvajanju mednarodnih obveznosti. Za tako določena poplavna in erozijska območja - poplav z majhno verjetnostjo nastanka oziroma poplav kot posledice izrednih dogodkov,
- poplav s srednjo verjetnostjo nastanka, kar pomeni z verjetnostjo nastanka 1 %,
cilje predpisuje poplavna uredba:
- poplav z veliko verjetnostjo nastanka, kjer je to primerno.
- zmanjšanje poplavne in erozijske ogroţenosti prebivalcev, gospodarskih dejavnosti in
Za vsako omenjeno vrsto poplav je potrebno prikazati naslednje podatke: obseg poplav, globino
kulturne dediščine,
vode ali višino gladine vode, kar je ustrezno, in hitrost toka ali ustrezni pretok vode, kjer je to
- ohranitev vodnega in obvodnega prostora, potrebnega za poplavne in erozijske procese,
primerno (12. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str.
- zagotavljanje okoljskih ciljev na območjih poplav in erozije.
831). – Priprava kart poplavne nevarnosti na obalnih območjih, na katerih je vzpostavljena
Cilji urejanja voda:
ustrezna stopnja zaščite, ali območjih, kjer je vzrok za poplavo podzemna voda, se omeji na
Cilj urejanja voda je celovita obravnava naravnih procesov, njihovih značilnosti in njihovih
za oskrbo s pitno vodo,
- določitev ekonomske cene
vode.
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potencialov za ogroţanje ţivljenj in materialne škode ter prilagoditev ţivljenja ljudi tem
procesom. Določeni so s predpisi o vodah in izhajajo iz današnjih potreb in sodobnega
razumevanja naravnih procesov, ob spoznanju, da naravnih zakonitosti ni mogoče v popolnosti
podrediti interesom ljudi. Prilagajanje človeka naravi je sprejemljiva pot doseganja trajnega
ravnoteţja med človekom in naravo in takšen pristop je skladen z izhodišči, ki so za področje
urejanja voda podana v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012
(ReNPVO) (Uradni list RS, št. 2/2006). Področje urejanja voda opredeljuje 80. člen Zakona o
vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s spremembami in dopolnitvami) kot: ohranjanje in
uravnavanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vzdrţevanje vodnih in
priobalnih zemljišč in skrb za hidromorfološko stanje vodnega reţima. Izhajajoč iz navedenih
opredelitev je cilje urejanja voda potrebno doseči tako, da ne nasprotujejo okoljskim ciljem
voda, kar v splošnem pomeni, da morajo biti ukrepi urejanja voda načrtovani in izvedeni tako,
da bistveno ne poslabšajo lastnosti vodnega reţima in bistveno ne porušijo naravnega
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. Urejanje voda ni samemu sebi namen, ampak se
ponavadi izvaja tam, kjer je porušeno ali ogroţeno dinamično ravnovesje zaradi parcialnih
človekovih posegov v vodo, vodni reţim ali vodne in obvodne ekosisteme. Doseţeno stopnjo
urejenosti pa je potrebno na porečjih in povodjih trajno in celovito vzdrţevati, saj lahko
primerna in stabilna urejenost zaradi nepremišljenih posegov znova preide v konfliktno stanje
neurejenosti (pomanjkanje vodnih količin, prekomerna obremenjenost rek, povečanje
ogroţenosti zaradi škodljivega delovanja voda in tako dalje) (Načrt upravljanja voda ..., 2011,
str. 436–437).
Splošna problemska izhodišča urejanja voda predstavljajo nezadostna varnost naseljenih
območij, ogroţenost gospodarskih dejavnosti, kulturne dediščine in okolja (onesnaţevanja
zaradi poplav, erozije in plazov), zmanjševanje naravnih površin za zadrţevanje voda,
spreminjanje odtoka zaradi spreminjanja vrste pokrovnosti tal in podnebnih sprememb ter
vedno večje povpraševanje po vodi (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 437).
S predpisi o vodah so podrobneje določeni cilji urejanja voda (Načrt upravljanja voda ..., 2011,
str. 437):
- zagotoviti količinsko, časovno in prostorsko razporeditev vode, ki je potrebna za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo, obstoj vodnih in obvodnih ekosistemov in za izvajanje vodnih pravic,
- izvajati bogatenje vodnih teles v času nizkih stanj voda,
- zagotoviti pravilno obratovanje in vzdrţevanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in
uravnavanju vodnih količin,
- zmanjšati ali preprečiti ogroţenost pred škodljivim delovanjem voda,
- odpravljati posledice škodljivega delovanja voda,
- utrjevanje bregov in dna površinskih voda ter morske obale,
- skrb za pretočnost struge tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloţenih naplavin,
- košnja in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrţenih predmetov in snovi iz
površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč,
- čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaţevanja vodnih in priobalnih
zemljišč,
- izvajanje ukrepov za izboljšanje dinamike naravnih procesov voda,

vrsto poplave, za katero se prikaţe le obseg poplav (12. člen) (Uredba o vsebini in načinu
priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 831).
Na kartah poplavne ogroţenosti je potrebno prikazati morebitne škodljive posledice, povezane z
omenjenimi vrstami poplav, izraţene glede na (12. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave
podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 831):
- okvirno število prebivalcev, ki jih lahko prizadene poplava,
- vrste gospodarskih dejavnosti na območju, ki jih lahko prizadene poplava,
- potencialno pomembne vire onesnaţenja, ki lahko v primeru poplav povzročijo nenamerno
onesnaţenje, in območja s posebnimi zahtevami v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo
vsebino načrta upravljanja voda po predpisih o vodah, ki jih lahko prizadene poplava,
- druge pomembne podatke, kot na primer navedba območij, kjer lahko pride do poplav z
visoko vsebnostjo toka sedimenta ali naplavin, podatke o drugih večjih virih onesnaţevanja ter
podatke o kulturni dediščini.
× Ministrstvo, pristojno za vode, lahko za potrebe podrobnejšega načrta zmanjševanja
ogroţenosti pred poplavami uporabi karte poplavne nevarnosti ali karte poplavne
ogroţenosti, ki so bile pripravljene v skladu s predpisom o metodologiji za določanje
poplavnih območij za potrebe postopkov prostorskega načrtovanja po predpisih o urejanju
prostora pred 22. 12. 2010 in ustrezajo zahtevam v zvezi s kartami poplavne nevarnosti in
kartami poplavne ogroţenosti iz obravnavane Uredbe o vsebini in načinu priprave
podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami (17. člen) (Uredba o
vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 832). ×
Za vsa omenjena območja pomembnega vpliva poplav so izdelane karte poplavne nevarnosti, ki
prikazujejo (Štravs, 2013):
- obseg poplav pri nastopu 10-letne poplave (poplave z veliko verjetnostjo nastopa),
- obseg poplav pri nastopu 100-letne poplave (poplave s srednjo verjetnostjo nastopa),
- obseg poplav pri nastopu 500-letne poplave (poplave z majhno verjetnostjo nastopa),
- razredi globin vode pri nastopu 100-letne poplave.
× 10-letne poplave so poplave pri Q10 (10-letni vodi), 100-letne poplave so poplave pri Q100
(100-letni vodi), 500-letne poplave so poplave pri Q500 (500-letni vodi) (Štravs, 2013). ×
Za vsa omenjena območja pomembnega vpliva poplav so pripravljene tudi karte poplavne
ogroţenosti, in sicer (Štravs, 2014):
- karta poplavne ogroţenosti pri Q10,
- karta poplavne ogroţenosti pri Q100,
- karta poplavne ogroţenosti pri Q500.
× Omenjene karte poplavne ogroţenosti na območjih poplavljanja pri omenjenih povratnih
dobah prikazujejo podatke v zvezi s poseljenostjo, gospodarskimi in negospodarskimi
dejavnostmi, kulturno dediščino, naravnim okoljem, občutljivimi objekti. ×
Podrobnejši načrt zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami:
Do konca leta 2015 se za reševanje poplavne ogroţenosti na opredeljenih območjih
pomembnega vpliva poplav pripravi načrt za zmanjšanje poplavne ogroţenosti (Poročilo o
določitvi območij pomembnega vpliva poplav ..., 2013, str. 4).
Obravnavana Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja
ogroţenosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/2010) določa, da podrobnejši načrt

271

- obnova in vnovična vzpostavitev strukture in oblike vodnih teles, ki vpliva na samodejno
izboljšanje njihovega kemijskega in ekološkega stanja.
Pomembno administrativno orodje za doseganje ciljev urejanja voda je vodno soglasje ... (Načrt
upravljanja voda ..., 2011, str. 437).
- Cilji ohranjanja in uravnavanja vodnih količin:
Cilji ohranjanja in uravnavanja vodnih količin so (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 438):
- zaustaviti procese, ki povečujejo razlike med malimi in velikimi pretoki, in procese
spreminjanja pretočnih reţimov (z urejanjem prostora, razvijanjem primerne vegetacije in
zadrţevanjem voda),
- izboljšati ocenjevanje količinskega stanja voda in pripraviti izhodišča in smernice za rabo
voda v skladu z okoljskimi cilji,
- izboljšati razpoloţljivost vodnih količin, zmanjšati negativno vodno bilanco in zagotoviti
ekološko sprejemljiv pretok,
- povečati sposobnost zadrţevanja površinskih in podzemnih voda (z uporabo naravnih
zbiralnikov in vodnih zadrţevalnikov) z namenom izboljšanja stanja vodnega in obvodnega
ekosistema, bogatenja vodnih količin, omogočanja rabe voda ter zmanjševanja ogroţenosti
zaradi poplav, erozije in plazov ter suš in pomanjkanja vode, še posebej v pogojih spremenljivih
podnebnih razmer,
- oceniti funkcionalnost in upravljanje z obstoječimi zadrţevalniki in ju po potrebi izboljšati.
- Cilji varstva pred škodljivim delovanjem voda:
Cilji varstva pred škodljivim delovanjem voda so (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 438):
- preprečitev vnosa novega škodnega potenciala na območja naravnih nevarnosti (omejitev
reševanja problematike zlasti na obstoječa območja ogroţenosti),
- spoštovanje pogojev in omejitev za gradnjo in izvajanje dejavnosti na območjih naravnih
nevarnosti,
- dosledno izvajanje ukrepov za omilitev vpliva predvidenih gradenj in dejavnosti,
- varstvo prostora, potrebnega za naravne procese (na primer poplavne retencijske površine,
območja erozijskih procesov, območja plazenja tal in snega),
- zagotavljanje pripravljenosti na nevarne naravne dogodke,
- obveščanje, osveščanje in izobraţevanje javnosti o nevarnostih škodljivega delovanja voda, o
moţnostih samozaščite in ukrepanja v sili,
- izboljšanje napovedovanja in opozarjanje pred naravnimi nevarnostmi.
Jedro problematike varstva pred škodljivim delovanjem voda predstavlja poplavna ogroţenost,
ki se jo bo v prihodnje reševalo tudi skozi izvajanje poplavne direktive. Tveganja zaradi
škodljivega delovanja voda je potrebno obvladovati proaktivno in celovito na ravni porečij in
povodij, predvsem pa na ravni preprečevanja škodljivih posledic z ukrepi prostorskega
načrtovanja. Upoštevati je potrebno načela določitve prednostnih nalog urejanja (na primer
območja pomembnega vpliva poplav), zagotavljanja sprejemljive stopnje ogroţenosti in
uporabe selektivnih ukrepov pri doseganju varnosti (na primer kritična infrastruktura zahteva
višjo stopnjo varnosti).
- Cilji vzdrţevanja vodnih in priobalnih zemljišč:
Cilji vzdrţevanja vodnih in priobalnih zemljišč so (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 438–
439):

zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami oblikuje cilje in ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroţenosti za območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije. Obravnavani
načrt mora upoštevati tudi vidike, kot so:
- stroški in koristi,
- obseg poplav ter odtočne poti poplavnih voda in območja, kjer bi se poplavne vode lahko
zadrţale, kot so naravna poplavna območja,
- okoljski cilji upravljanja voda,
- cilji upravljanja tal in voda, prostorsko načrtovanje, raba tal, ohranjanje narave ter plovba in
pristaniška infrastruktura.
V načrtu morajo biti obravnavani vsi vidiki zmanjševanja poplavne ogroţenosti, s poudarkom
na preprečevanju, varstvu, pripravljenosti, vključno z napovedovanjem poplav in sistemi za
zgodnje opozarjanje, pri čemer se morajo upoštevati značilnosti posameznega povodja ali
porečja. Vključuje lahko tudi spodbujanje praks trajnostne rabe tal, zaščito poplavnih območij
in odtočnih poti poplavnih voda, izboljšanje zadrţevanja voda, kjer je to primerno z uporabo
sonaravnih ukrepov, ter nadzorovano poplavljanje nekaterih območij v primeru poplavnega
dogodka (15. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str.
831–832).
Pri pripravi načrta mora ministrstvo, pristojno za vode, zagotoviti: usklajenost vseh omenjenih
vidikov zmanjševanja poplavne ogroţenosti na ravni vodnega območja, posameznih porečij in
povodij; spoštovanje načela solidarnosti; obveščanje javnosti in javno posvetovanje. Načrt se,
če se to zdi potrebno, dopolni z dopolnilnimi načrti za zmanjšanje poplavne ogroţenosti, na
ravni posameznih porečij ali povodij, usklajenimi na ravni mednarodnih porečij. Načelo
solidarnosti se mora upoštevati tudi pri pripravi dopolnilnih načrtov, še posebej znotraj
posameznih porečij, ki jih delijo meje lokalnih skupnosti (14. člen) (Uredba o vsebini in načinu
priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 831).
Usklajevanje z okoljskimi cilji upravljanja voda: Pri pripravi načrta je potrebno zagotoviti
usklajenost z okoljskimi cilji upravljanja voda, določenimi s predpisi o vodah in predpisi o
varstvu okolja s poudarkom na učinkoviti in boljši izmenjavi podatkov ter medsebojnem
dopolnjevanju in koristi pri doseganju ciljev po predpisih o vodah in varstvu okolja. Za pripravo
posameznih vsebin načrta je potrebno zlasti: uporabiti informacije iz načrtov upravljanja voda,
pripravljenih v skladu s predpisi o vodah; vključiti karte, pripravljene v skladu z določbami
obravnavane Uredbe o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja
ogroţenosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/2010), v preglede načrta upravljanja voda po
predpisih o vodah; pripraviti načrt za prvo načrtovalsko obdobje in njegove nadaljnje preglede,
usklajeno s pregledi načrtov upravljanja voda po predpisih o vodah, in jih, če je to smiselno,
vanje tudi vključiti; spodbujati dejavno vključevanje javnosti (16. člen) (Uredba o vsebini in
načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 832).
Obveščanje javnosti in javno posvetovanje: Ministrstvo, pristojno za vode, mora ob pripravi
načrta zagotoviti, da so predhodna ocena poplavne ogroţenosti, karte poplavne nevarnosti, karte
poplavne ogroţenosti in načrti dostopni javnosti. Spodbujati mora tudi dejavno vključevanje
zainteresiranih strani pri izdelavi, pregledovanju in posodabljanju načrtov. Dejavno
vključevanje vseh zainteresiranih strani je po potrebi potrebno uskladiti z dejavnim
vključevanjem zainteresiranih deleţnikov pri pripravi načrtov upravljanja voda po predpisih o
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- ohranjanje oziroma vzpostavitev naravnega ravnovesnega stanja (hidromorfološko stanje
vodnega reţima, prodonosnost, vodni in obvodni ekosistemi),
- zagotavljanje ustreznih hidrološko-hidravličnih razmer (varstvo pred poplavami, erozijo in
plazovi),
- programe vzdrţevanja je potrebno oblikovati tako, da bodo sledili ciljem, tako zmanjševanja
škodljivega delovanja voda (pretočnost strug rek) kot tudi izboljšanja hidromorfološkega stanja
vodnega reţima (hidrološka in morfološka ustreznost ureditev in vzdrţevanja breţin) ter
ohranjanja in uravnavanja vodnih količin (pravilno načrtovanje in upravljanje vodnih objektov
in infrastrukture).
- Skrb za hidromorfološko stanje vodnega reţima:
Cilji skrbi za hidromorfološko stanje vodnega reţima (Načrt upravljanja voda ..., 2011, str. 439):
- izboljšanje hidrološkega reţima,
- zagotavljanje kontinuitete toka in izboljšanje morfoloških razmer,
- primerno načrtovanje ureditev (ohranjanje obstoječega hidromorfološkega stanja oziroma
njegovo izboljšanje z izbiro sonaravnih ureditev).
× Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2009–
2015 ne predvideva podrobnejših programov in načrtov upravljanja voda (Priloga I: Seznam
podrobnejših programov in načrtov upravljanja voda, 2011). ×
× Nov, spremenjen ali dopolnjen načrt upravljanja voda lahko vključuje tudi podrobnejši načrt
zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami (31. člen) (Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda, 2009, str. 379). ×

vodah (18. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta ..., 2010, str. 832).
Posodobitev: Z namenom preveritve doseganja ciljev zmanjševanja poplavne ogroţenosti se po
predpisanem času predhodna ocena poplavne ogroţenosti oziroma karte poplavne nevarnosti in
karte poplavne ogroţenosti oziroma podrobnejši načrt zmanjševanja ogroţenosti pred
poplavami (vključno z vsebinami v zvezi s posodobitvijo načrta, kot je le-ta določena v prilogi
obravnavane Uredbe o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja
ogroţenosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/2010)) pregledajo in po potrebi posodobijo.
Omenjeno se nato po predpisanem roku ponovi. Pri ponovnem pregledu in po potrebi
posodobitvi načrta se upoštevajo vse nove okoliščine, zlasti morebitni vpliv podnebnih
sprememb na pojav poplav (20. člen) (Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega
načrta ..., 2010, str. 832).
× Okvir spremljanja aktivnosti obvladovanja poplavne ogroţenosti na območjih
pomembnega vpliva poplav in karte poplavne nevarnosti in ogroţenosti (z zadnjo
posodobitvijo 6. 1. 2014) podaja tudi podatke o negradbenih ukrepih in o gradbenih ukrepih
po fazah (stanje: 18. 12. 2013) (Štravs, 2014):
Podatki o negradbenih ukrepih:
- Redni hidrološki monitoring na vodotokih, ki ogroţajo območje pomembnega vpliva
poplav: Ljubljana – jug: vodomerna postaja Bokalci; Dobrova–Brezje pri Dobrovi:
vodomerna postaja Razori. V obeh primerih bi bilo redni hidrološki monitoring potrebno
nadgraditi. V primeru območja Vevče – papirnica je navedeno, da na območju
pomembnega vpliva poplav ni rednega hidrološkega monitoringa in da ga je potrebno šele
vzpostaviti. Slednje velja tudi za območje Zalog–Podgrad–Videm.
PROGRAM UKREPOV UPRAVLJANJA VODA ZA OBDOBJE 2011–2015:
- Vzpostavljen opozorilno alarmni sistem: Dobrova–Brezje pri Dobrovi.
Pripravljen na podlagi določb Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002; s
- V primeru ostalih negradbenih ukrepov ni navedenih podatkov – ostali negradbeni ukrepi:
spremembami in dopolnitvami) in je v skladu z vodno direktivo (Program ukrepov upravljanja
identifikacirane razlivne površine v okviru porečja, ki direktno vplivajo na zmanjšanje
voda ..., 2011).
poplavne ogroţenosti; s pravnim aktom zaščitene razlivne površine v okviru porečja;
Za izvedbo ciljev, opredeljenih v nacionalnem programu upravljanja z vodami in načrtu
izdelan in operativen prognostični sistem na Agenciji RS za okolje; izvedeno
upravljanja voda (Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009obveščanje/ozaveščanje ogroţenih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav;
2015 in Program ukrepov upravljanja voda, 2012).
izdelan in razdeljen tiskan material z informacijami o ogroţenosti in tako dalje.
Z njegovim sprejemom Republika Slovenija izpolnjuje zahteve vodne direktive (Načrt
Podatki o gradbenih ukrepih:
upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015 in Program
- Za območji Ljubljana – jug in Dobrova–Brezje pri Dobrovi velja Uredba o drţavnem
ukrepov upravljanja voda, 2012).
prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in
Temeljni in dopolnilni ukrepi za doseganje ciljev načrta upravljanja voda (Načrt upravljanja
naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/2013). ×
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015 in Program ukrepov
upravljanja voda, 2012; Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 1):
- Temeljni ukrepi:
Temeljni ukrepi so vsi ukrepi skupne vodne politike, ki izhajajo iz predpisov, s katerimi so bila v slovenski pravni red prenesena določila vodne direktive in direktiv iz Priloge VI vodne direktive
ter ukrepi, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje za področja varstva površinskih in podzemnih voda, urejanja voda, rabe površinskih in podzemnih voda in ekonomskih inštrumentov.
Temeljni ukrepi:
- temeljni ukrepi varstva voda,
- temeljni ukrepi, ki se nanašajo na urejanje voda,
- temeljni ukrepi, ki se nanašajo na rabo površinskih in podzemnih voda,
- temeljni ukrepi s področja ekonomskih inštrumentov.
- Dopolnilni ukrepi:
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Dopolnilni ukrepi so ukrepi, ki odpravljajo v vodnonačrtovalskem procesu prepoznane pravne, upravne, administrativne ali strokovno raziskovalne deficite, zaradi katerih obstaja verjetnost, da
kljub temeljnim ukrepom okoljski cilji voda do leta 2015 ne bodo doseţeni.
Členjeni so v kategorije:
- dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja,
- dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala,
- drugi dopolnilni ukrepi,
- ekonomski inštrumenti in
- dopolnilni ukrepi za podnebne spremembe.
Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo površinskih in podzemnih voda:
Program temeljnih ukrepov varstva voda je vezan na področja (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 4):
- onesnaţevanja voda,
- hidromorfoloških obremenitev,
- bioloških obremenitev,
- območja s posebnimi zahtevami,
- ostali temeljni ukrepi.
Kot temeljni ukrep za področje onesnaţevanja voda je navedena tudi nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji: Projekt »Nadgradnja sistema za
spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji« (z delovnim imenom BOBER) se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Zmanjševanje škodljivega delovanja voda« (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 9).
Temeljni ukrepi za področje hidromorfoloških obremenitev so naslovljeni predvsem na cilj preprečevanje poslabšanja stanja voda. Temeljni ukrepi so navedeni tudi v Zakonu o ohranjanju
narave in Zakonu o vodah (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 14).
- Zakon o ohranjanju narave (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 14):
Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih
zakonodaje. Med predpisanimi ukrepi za zavarovana in varovana območja, ki se določijo z naravovarstvenimi smernicami na podlagi ekspertne presoje, je tudi: ohranjanje obsega poplavnih
površin (razen na območjih poselitve in infrastrukture) in poplavnih razmer (še posebej na območjih mokrišč v najširšem pomenu, poplavnih gozdov, rokavov, mrtvic).
- Zakon o vodah (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 14–15):
Za izboljšanje oziroma preprečitev poslabšanja hidromorfološkega stanja voda Zakon o vodah predpisuje tudi pogoje, omejitve in ukrepe, ki se nanašajo na: posege in dejavnosti v vodna,
priobalna ter druga zemljišča; posege in dejavnosti na poplavnem območju; urejanje voda; interveniranje v primeru škodljivega delovanja voda; posege v prostor, ki lahko vplivajo na vodni
reţim ali stanje voda.
Temeljni ukrepi za območja s posebnimi zahtevami izhajajo iz predpisov, ki jih urejajo (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 17).
- Temeljni ukrepi za ogroţena območja (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 19):
Pogoji in omejitve rabe prostora na poplavnih območjih in z njimi povezana erozijska območja so določeni z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008), in sicer za: posege v prostor in izvajanje dejavnosti; posege v okolje, ki v
primeru poplav in z njimi povezane erozije lahko ogroţajo vodno okolje; načrtovanje rabe prostora in preventivnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroţenosti.
Za posege na predhodno opredeljenih ogroţenih območjih predvideva 7. člen Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge
za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/2009) v sklopu vsebin vloge za pridobitev vodnega soglasja izdelavo projektne dokumentacije in drugih podatkov o predvideni gradnji skupaj s
prikazom razredov nevarnosti in ranljivosti in projektnimi rešitvami omilitvenih ukrepov. Na območjih, ki niso opredeljena kot ogroţena, kljub temu pa na širšem območju obstaja povečana
verjetnost nastopa nevarnega naravnega pojava, je pri pripravi vloge za pridobitev vodnega soglasja predvidena zagotovitev dodatnih podatkov o tveganjih načrtovanega posega.
Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na urejanje voda:
Doseganje ciljev urejanja voda mora potekati na podlagi usklajenih aktivnostih ter izdelave in izvajanja operativnih programov (sprejete uredbe, odloki o drţavnih prostorskih načrtih, občinskih
prostorskih načrtih, občinskih podrobnih prostorskih načrtih in tako dalje), ki bodo omogočili ustrezno urejenost voda in bodo temeljili na ekonomski upravičenosti. Najpomembnejši ukrep za
doseganje ciljev je izdelava strokovnih podlag za vsa področja načrtovanja urejanja voda na drţavni ravni in določitev prioritet urejanja. S pravočasnim in dolgoročnim vodnim načrtovanjem je
potrebno zagotoviti varstvo vodnega in obvodnega prostora, usklajenost rabe vodnega prostora z drugimi rabami prostora ter zmanjšati ogroţenost zaradi škodljivega delovanja voda (Program
ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 37).
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Za potrebe izdelave programa ukrepov, ki se nanašajo na urejanje voda, je izdelan pregled ukrepov, ki izhajajo iz vladnih strateških dokumentov. Ukrepi operativne narave izhajajo iz prostorskih
načrtov in se nanašajo na posamezna vodna telesa. Poleg operativnih ukrepov so navedeni tudi splošni ukrepi, ki se nanašajo na celotno vodno območje in izhajajo iz Zakona o vodah (Program
ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 37).
Vsi ukrepi za področje urejanja voda se morajo presojati in izvajati v skladu s skupnim ciljem upravljanja voda – doseganje dobrega ekološkega stanja, torej je ureditve voda potrebno v največji
moţni meri izvajati le na območjih, kjer je to nujno potrebno za zmanjšanje stopnje ogroţenosti zdravja ljudi, naravnega okolja, gospodarskih dejavnosti ali kulturne dediščine. Ukrepi urejanja
voda se nanašajo na:
- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin,
- varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
- vzdrţevanje vodnih in priobalnih zemljišč in vodne infrastrukture,
- skrb za hidromorfološko stanje vodnega reţima (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 37).
Sodobno razumevanje naravnih procesov sooča človeka s spoznanjem, da naravnih procesov ni mogoče popolnoma podrediti človekovim interesom, temveč da je prilagajanje človeka naravi
dolgoročno edina moţna pot za doseganje trajnega ravnoteţja. Zato je glavni cilj usmeritev za ukrepanje, doseganje trajnostnega, ekološko naravnanega urejanja voda in od voda odvisnih
ekosistemov. Doseganje cilja zahteva celovito obravnavo naravnih procesov, njihovih značilnosti in potenciala za ogroţanje kakovosti ţivljenja ter moţnosti prilagajanja tem procesom. Temu
cilju se mora prilagoditi tudi področje urejanja voda, ki mora zajemati v prvi vrsti negradbene ukrepe kot tudi gradbene ukrepe. Pri načrtovanju gradbenih ukrepov je potrebno v največji moţni
meri zagotoviti skladnost z naravnimi danostmi in slediti načelu, da se gradbeni ukrepi izvajajo le v primerih, ko z drugimi, negradbenimi ukrepi, ni moţno zagotoviti ustreznega varstva pred
škodljivim delovanjem voda. Posegi zaradi urejanja voda morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da bistveno ne poslabšajo lastnosti vodnega reţima in ne porušijo naravnega ravnovesja vodnih
in obvodnih ekosistemov (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 37–38).
Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin:
Splošni ukrepi:
Za ohranjanje in uravnavanje vodnih količin je potrebno tudi z gradbenimi posegi zagotoviti ustrezne vodne količine in jih uravnavati, da se prepreči njihovo škodljivo delovanje. Pomembna
aktivnost na tem področju je vzdrţevanje in obratovanje objektov in naprav, ki so zgrajeni zaradi ohranjanja in uravnavanja vodnih količin (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 38).
Operativni ukrepi:
Operativni ukrepi, ki se nanašajo na posamezna vodna telesa, izhajajo tudi iz: prostorskih aktov za prostorske ureditve drţavnega pomena oziroma skupnega pomena – sprejeti oziroma v
postopku priprave in sprejema; pobud za prostorske akte za prostorske ureditve drţavnega pomena; letnih programov rednega vzdrţevanja, programa vodnega sklada in sprejetih sanacijskih
programov odprave posledic po poplavah.
× Med omenjenimi akti v postopku priprave in sprejema je tudi Drţavni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane (Priloga V: DLN in DPN za prostorske ureditve
drţavnega pomena (PUDP) ter OLN in OPPN za prostorske ureditve skupnega pomena (PUSP) v postopku priprave in sprejema, 2011, str. 4). ×
× Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/2013) je
stopila v veljavo 17. 9. 2013 (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti ..., 2013, str. 8336).×
Varstvo pred škodljivim delovanjem voda:
Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega v skladu z Zakonom o vodah izvajanje ukrepov, s katerimi se zmanjšuje ali preprečuje ogroţenost pred škodljivim delovanjem voda in
odpravlja posledice njihovega škodljivega delovanja. Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega tudi ukrepe v primeru izrednega onesnaţenja voda in ukrepe v zvezi z odpravo njegovih
posledic. Varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda obsega zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in
padavinskih voda (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 39). Med navedenimi ukrepi s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda so tudi naslednji ukrepi – na podlagi
pripadajočih zakonov/določenih aktov oziroma aktivnosti (Priloga III: Ukrepi varstva pred škodljivim delovanjem voda, 2011, str. 1):
- izvajanje načrta zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami (Zakon o vodah/Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolje 2005–2012 (ReNPVO), Uredba o vsebini in načinu priprave
podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami, letni programi Vodnega sklada, prostorski načrti (drţavni, občinski)),
- določitev načinov izvajanja ukrepov, potrebnih za preprečevanje naravnih nesreč na zavarovanem območju ali zunaj zavarovanega območja (Zakon o ohranjanju narave/Načrt upravljanja
zavarovanega območja, ki vsebuje tudi oceno moţnosti nastanka naravnih in drugih nesreč na zavarovanem območju),
- izvajanje intervencij (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami/Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
(ReNPVNDN), Načrt zaščite in reševanja ob poplavah),
- izvajanje meteorološkega opazovanja in napovedovanja (Zakon o meteorološki dejavnosti),
- projekt BOBER (Zakon o varstvu okolja/hidrološki monitoring, hidrološko napovedovanje, modeliranje, statistika).
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Obratovanje, vzdrţevanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda, je obvezna zagotavljati drţavna ali lokalna gospodarska javna sluţba.
Drţava zagotavlja spremljanje in napovedovanje izrednih hidroloških stanj in drugih naravnih pojavov ter spremljanje stanja visokih pregrad (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str.
39).
Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda drţava in lokalne skupnosti zagotavljajo na ogroţenem območju načrtovanje, gradnjo in upravljanje vodne infrastrukture, zlasti visokovodnih
nasipov, zadrţevalnikov, prodnih pregrad, objektov za stabilizacijo dna in breţin, črpališč in odvajanje zalednih voda. Ti ukrepi se izvajajo tudi izven ogroţenega območja, če se z njimi poveča
varnost pred škodljivim delovanjem voda, izvedeni pa morajo biti tako, da ne ogroţajo varstva pred škodljivim delovanjem voda dolvodno. Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega
področja:
- varstvo pred poplavami,
- varstvo pred površinsko, globinsko in bočno erozijo celinskih voda,
- varstvo pred zemeljskimi in hribinskimi plazovi,
- varstvo pred delovanjem sneţnih plazov,
- varstvo pred ledom na celinskih vodah (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 39).
Pri določitvi obsega varstva pred škodljivim delovanjem voda se upoštevajo zlasti (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 39–40):
- naravne in socialne razmere na območju, ki ga je potrebno varovati,
- potrebni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vključno z oceno njihove izvedljivosti, višino stroškov ter posledicami za naravno ravnovesje,
- občutljivost vodnega telesa zaradi moţnosti nenadnega onesnaţenja.
Splošni ukrepi (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 40–41):
V splošnem se ukrepe za varstvo pred škodljivim delovanjem voda deli na negradbene in gradbene ukrepe.
Negradbeni ukrepi so namenjeni predvsem izboljšanju vedenja o območjih nevarnosti in določitvi načina ravnanja na teh območjih:
- ohranitev obstoječih območij zadrţevanja poplavnih voda,
- izboljšanje hidrometeorološkega napovedovanja,
- spremljanje in beleţenje poplavnih dogodkov,
- obveščanje in opozarjanje javnosti glede nevarnosti poplav, erozije ...,
- izvajanje ukrepov v primeru naravnih nesreč,
- prilagoditev poselitve, rabe voda in okoljskih ukrepov na območjih poplav, erozije ..., s čimer se zmanjša ogroţenost ţivljenj in materialnih škod,
- delna zapora območij aktivne nevarnosti poplavljanja, erozije ...,
- določitev vodnega zemljišča,
- uskladitev katastrskih meja z dejanskim stanjem na terenu in ureditev lastniških in zemljiško knjiţnih razmerij.
Gradbeni ukrepi so za urejanje voda še vedno potrebni, saj je tekom stoletij človek s svojim ravnanjem, predvsem s poselitvijo, močno posegel v procese na območjih naravnih nevarnosti. Za
varovanje obstoječe poselitve v okviru zmanjševanja škodljivih posledic poplav, erozije ... je z gradbenimi posegi potrebno ohranjati umetno urejen vodni reţim. V ta namen se med drugim
izvaja:
- gradnja nasipov, pregrad, zadrţevalnikov ...,
- sanacija površinske, globinske in bočne erozije,
- obnova obstoječe vodne infrastrukture za varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
- redno vzdrţevanje strug vodotokov, zlasti na območjih razlivanja,
- redno obratovanje z objekti vodne infrastrukture in drugimi vodnimi objekti, ki lahko vplivajo na varstvo pred škodljivim delovanjem voda (obratovanje skladno s poslovniki obratovanja in
vzdrţevanja),
- ustrezna urbanizacija območij, prilagojena naravnim nevarnostim.
Upoštevanje navedenih načinov urejanja voda omogoča uveljavitev evropske dobre prakse za zmanjševanje posledic škodljivega delovanja voda in je v sozvočju s cilji varstva in rabe voda.
V času povečane stopnje ogroţenosti zaradi škodljivega delovanja voda drţava kot obvezno gospodarsko javno sluţbo zagotavlja izvedbo izrednih ukrepov ... Pri izvedbi izrednih ukrepov zaradi
varstva pred škodljivim delovanjem voda je potrebno upoštevati največjo moţno mero zavarovanja vodnih objektov in naprav pred trajnimi poškodbami, razen če to zaradi zagotovitve varstva
pred škodljivim delovanjem voda ni mogoče, in v največji moţni meri ohraniti značilnosti vodnih in obvodnih ekosistemov ter naravnih vrednot.
Pri izvedbi interventnih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda ali izrednem onesnaţenju morajo pristojne sluţbe in organi ravnati tako, da čim manj ogroţajo kakovost
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vode in poškodujejo vodna in priobalna zemljišča, vodno in drugo infrastrukturo, druge vodne objekte in naprave ter v največji moţni meri ohranjajo hidromorfološke razmere vodnih in
priobalnih zemljišč.
Sanacija posledic škodljivega delovanja voda na vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču ali na zemljišču na ogroţenem območju, vodni infrastrukturi in vodnih objektih ali napravah ali na
vodnemu telesu se izvaja na podlagi programa sanacije ...
Ukrepi za oceno in zmanjšanje poplavne ogroţenosti po določbah poplavne direktive (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 41–43):
Poplavna direktiva uvaja načelo obvladovanja tveganj namesto načela zagotavljanja izbrane stopnje varnosti, kar pomeni izboljšanje stanja na področju, saj vpeljuje celovite preventivne metode
in ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroţenosti, zlasti s pomočjo negradbenih ukrepov obveščanja in ozaveščanja, prostorskega načrtovanja, pravočasnega alarmiranja, zaščite in reševanja ter
zavarovalništva, kakor tudi gradbenih ukrepov in standardov gradnje na poplavnih območjih. Poplavna direktiva je bila pripravljena z namenom vzpostavitve okvirja za oceno in obvladovanje
poplavnih tveganj s ciljem zmanjšanja škodljivih posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti. Usmerjena je predvsem v preprečevanje novih posegov v
prostor na območjih poplavljanja, zmanjšanje stopnje ogroţenosti obstoječih elementov prostora in v pripravljenost na poplavne dogodke.
Zahteve, ki jih postavlja poplavna direktiva, lahko povzročijo teţave predvsem v procesu spreminjanja načina razmišljanja strokovne in širše javnosti kakor tudi drţavne uprave in lokalne
samouprave, saj sprememba paradigme od zagotavljanja varnosti k obvladovanju tveganj pomeni zavedanje o tem, da mora del tveganja prevzeti tudi vsak posameznik in da popolne varnosti ni
moč doseči. Poplavna direktiva v okviru skupne vodne politike Evropske zveze dopolnjuje vodno direktivo, ki poleg razvoja celovitih načrtov upravljanja s ciljem doseganja dobrega ekološkega
in kemijskega stanja (okoljski cilji), zahteva tudi načrtovanje in izvajanje ukrepov za blaţitev posledic poplav. Teţave lahko nastopijo pri usklajevanju z deli načrtov, saj bo s ciljem zagotovitve
trajnosti protipoplavnih ukrepov potrebno na območjih prekrivanja pogosto nasprotujočih si interesov okolja in druţbe poiskati kompromisne rešitve, kar je mogoče le ob sodelovanju strokovne
in širše javnosti.
Članice Evropske zveze morajo na podlagi predhodne ocene poplavne ogroţenosti in določitve pomembnejših ogroţenih območij za ta območja pripraviti načrte za obvladovanje poplavne
ogroţenosti. Načrti morajo vsebovati programe ukrepov, zasnovane na načelih solidarnosti in sprejemljivih razmerij stroškov, učinkov in koristi. Določitev ciljev obvladovanja poplavne
ogroţenosti (ravni sprejemljivega tveganja) in časovnice izvajanja ukrepov za doseganje te ravni, je prepuščena posamezni drţavi članici, direktiva opredeljuje le vrsto strokovnih podlag, način
in časovnico poročanja o doseţkih.
S sprejetjem Uredbe o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroţenosti pred poplavami je bil zaključen proces prenosa določb poplavne direktive v pravni red
Republike Slovenije. Pred tem so bile izpeljane tudi spremembe in dopolnitve Zakona o vodah in izdelana podzakonska akta, ki zagotavljata uporabo enotne metodologije za pripravo kart
nevarnosti in ogroţenosti, uvedbo prostorskih pogojev in omejitev ter načrtovanje celovitih ukrepov za zmanjšanje stopnje ogroţenosti na poplavnih in erozijskih območjih, in sicer Pravilnik o
metodologiji za določanje območij, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroţenosti in Uredba o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Metodološki pravilnik opredeljuje namen in način izdelave različnih poplavnih kart ter naloge v zvezi s tem, prostorska uredba pa je izrazito preventivno naravnana, saj na podlagi kart razredov
poplavne nevarnosti v prvi vrsti omejuje nastajanje novih ogroţenih območij in omogoča postopno ureditev obstoječih, tako na nacionalni, kakor tudi na ravni lokalnih samoupravnih skupnosti.
Teţave se pojavljajo predvsem v okviru prehodnih določb, saj nekatere strokovne podlage še niso na voljo, prostorski pritisk investitorjev pa se nenehno povečuje. Poleg tega se kot pomemben
ukrep za doseganje ciljev direktive načrtuje priprava predpisa za protipoplavno gradnjo, to je Pravilnika o načinih gradnje in opremi stavb na območju poplav, katerega cilj bo vzpostavitev
uporabe standardov gradnje na območjih poplav z namenom zmanjšanja ranljivosti nekaterih gradnikov prostora.
Zahtevna in hkrati tudi najbolj politično-ekonomsko pogojena naloga je opredelitev dolgoročnih ciljev urejanja voda oziroma zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda. V zvezi z
zmanjšanjem poplavne ogroţenosti bo potrebno na podlagi druţbenega konsenza zastaviti tudi kvantitativne cilje do izbranega časovnega horizonta. Cilj zmanjšanja škodljivih posledic poplav je
moţno doseči le s sistematičnim pristopom na celotnem drţavnem ozemlju, pri čemer je najpomembnejša naloga preprečitev oziroma omejitev vnosa novega škodnega potenciala na do sedaj
nenaseljena območja poplavne nevarnosti, s čimer se pri reševanju problematike omejimo na obstoječa območja ogroţenosti, poleg tega pa je pomembno tudi:
- obveščanje, ozaveščanje in izobraţevanje javnosti o nevarnosti in ogroţenosti ter moţnostih samozaščite, saj popolna zaščita pred nevarnostjo ne obstaja in vedno preostane določeno tveganje,
ki ga mora prevzeti druţba in posameznik,
- reševanje problematike obstoječih ogroţenih območij na celovit način in po principu prioritet (območja pomembnega vpliva poplav) oziroma določanja sprejemljive stopnje ogroţenosti
(analiza stroškov in koristi),
- spoštovanje omejitev in pogojev za gradnjo in dejavnosti na ogroţenih območjih ter posledično omejitev vnosa novega škodnega potenciala na obstoječa ogroţena območja, razen ob predhodni
izvedbi ukrepov za zmanjšanje ogroţenosti,
- izvajanje celovitih ukrepov, ki obsegajo preventivno obvladovanje ogroţenosti, pripravljenost na nevarne dogodke (napovedovanje, alarmiranje, ukrepanje v sili) in zaščito (ohranitev, obnova
in zagotovitev retencijskih površin),
- dosledno predhodno izvajanje omilitvenih ukrepov kot dela celovitih ukrepov zaradi vpliva predvidenih novogradenj na obstoječe gradnje in dejavnosti.
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Operativni ukrepi (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011, str. 44–45):
Operativni ukrepi, ki se nanašajo na posamezna vodna telesa, izhajajo iz: prostorskih aktov za prostorske ureditve drţavnega pomena in prostorske ureditve skupnega pomena – sprejetih in v
postopku priprave in sprejema; pobud za prostorske akte drţavnega pomena.
Med prostorskimi akti v postopku priprave in sprejema je naveden tudi Drţavni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane.
× Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/2013) je
stopila v veljavo 17. 9. 2013 (Uredba o drţavnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti ..., 2013, str. 833).×
Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na urejanje voda, se nanaša še na: vzdrţevanje vodnih in priobalnih zemljišč in objektov vodne infrastrukture; izboljšanje hidromorfološkega stanja
površinskih voda (Program ukrepov upravljanja voda ..., 2011).
× Obravnavana vodna telesa površinskih voda (s prispevnimi površinami) v porečju Ljubljanice so: SI14VT77 VT Ljubljanica povirje Ljubljana, SI14VT93 MPVT Mestna Ljubljanica,
SI14912VT UVT Gruberjev prekop, SI14VT97 VT Ljubljanica Moste Podgrad, SI1476VT VT Iščica, SI148VT3 VT Gradaščica z Veliko Boţno, SI148VT5 VT Mali Graben z Gradaščico,
SI141VT1 VT Jezerski Obrh, SI141VT2 VTJ Cerkniško jezero, SI14102VT VT Cerkniščica, SI143VT VT Rak, SI144VT1 VT Pivka povirje Prestranek, SI144VT2 VT Pivka Prestranek
Postojnska jama, SI145VT VT Unica, SI146VT VT Logaščica (Načrt upravljanja voda ..., 2011; Pregledovalnik podatkov za vodna telesa ..., 2013a). ×
× Vodna telesa površinskih voda v porečju Ljubljanice – območje poplavljanja (Pregledovalnik podatkov za vodna telesa ..., 2013b):
- SI14VT77 VT Ljubljanica povirje Ljubljana:
- SI141VT1 VT Jezerski Obrh:
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
Cilji: izboljšanje hidromorfološkega stanja, protipoplavna varnost,
Cilji: ohranitev obstoječega stanja
stabilizacija erozije
Usmeritve urejanje: vzdrţevalni ukrepi za obstoječo vodno infrastrukturo
Usmeritve urejanje: obnova obreţne zarasti, vzdrţevalni ukrepi, sanacijski - SI141VT2 VTJ Cerkniško jezero:
ukrepi na poškodovanih breţinah, ukrepi za zadrţevanje visokih voda (v
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
zaledju pritokov)
Cilji: izboljšanje stanja vodnega in obvodnega ekosistema, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, izboljšanje
- SI14VT93 MPVT Mestna Ljubljanica:
stanja v smislu vzpostavitve starih rokavov (na odsekih, ki so bili v preteklosti regulirani)
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
Usmeritve urejanje: postavitev sistema za lovljenje plavin pred poţiralniki, odstranitev sistema za stalno ojezeritev
Cilji: izboljšanje stanja vodnega in obvodnega ekosistema, protipoplavna
(Cerkniško jezero), ukrepi za ohranjanje biološkega minimuma v sušnem obdobju
varnost
- SI14102VT VT Cerkniščica:
Usmeritve urejanje: avtomatizacija zapornic, vzdrţevalni ukrepi,
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
vzdrţevalni ukrepi za obstoječo vodno infrastrukturo (obreţni zidovi)
Cilji: ohranitev obstoječega stanja, preprečitev večjih poškodb objektov
- SI14912VT UVT Gruberjev prekop: /
Usmeritve urejanje: redno čiščenje poţiralnikov, vzdrţevalni ukrepi
- SI14VT97 VT Ljubljanica Moste Podgrad:
- SI143VT VT Rak:
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
Vir: Strokovno vedenje
Cilji: ohranitev obstoječega stanja, preprečitev večjih poškodb objektov,
Cilji: ohranitev obstoječega stanja, varstvo pred škodljivim delovanjem voda
protipoplavna varnost
Usmeritve urejanje: vzdrţevalni ukrepi
Usmeritve urejanje: ureditev vodotoka (Ljubljanica), protipoplavni ukrepi, - SI144VT1 VT Pivka povirje Prestranek:
vzdrţevalni ukrepi
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
- SI1476VT VT Iščica:
Cilji: ohranitev obstoječega stanja, ohranitev obstoječih poplavnih površin, varstvo pred škodljivim delovanjem
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
voda
Cilji: ohranitev obstoječega stanja, protipoplavna varnost
Usmeritve urejanje: vzdrţevalni ukrepi (odstranjevanje zarasti), ukrepi za sanacijo erozijskih poškodb
Usmeritve urejanje: vzdrţevalni ukrepi
- SI144VT2 VT Pivka Prestranek Postojnska jama:
- SI148VT3 VT Gradaščica z Veliko Boţno:
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
Cilji: ohranitev obstoječega stanja, ohranitev obstoječih poplavnih površin, varstvo pred škodljivim delovanjem
Cilji: protipoplavna varnost
voda
Usmeritve urejanje: ukrepi za povečanje poddimenzioniranih mostnih
Usmeritve urejanje: vzdrţevalni ukrepi, sanacijski ukrepi na objektih v strugi
odprtin, protipoplavni ukrepi, vzdrţevalni ukrepi
- SI145VT VT Unica:
- SI148VT5 VT Mali Graben z Gradaščico:
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
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Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
Cilji: protipoplavna varnost
Usmeritve urejanje: visokovodni nasipi, visokovodni zidovi, ukrepi za
povečanje poddimenzioniranih premostitev, razširitev struge, regulacija
struge, ukrepi za razbremenjevanje visokih voda, vzdrţevalni ukrepi,
vzdrţevalni ukrepi za obstoječo vodno infrastrukturo, sanacijski ukrepi na
obstoječi vodni infrastrukturi, ukrepi za zadrţevanje voda ×

Cilji: protipoplavna varnost, zagotavljanje stabilnosti struge
Usmeritve urejanje: lovilne grablje, redno čiščenje poţiralnikov, vzdrţevalni ukrepi, sanacijski ukrepi na obstoječih
bočnih zidovih, usposobitev dodatnih poţiralnikov na pritokih, ureditev novih poţiralnikov na pritokih
- SI146VT VT Logaščica:
Vir: Opozorilna karta poplav in strokovno vedenje
Cilji: ohranitev obstoječega stanja, preprečitev večjih poškodb objektov, protipoplavna varnost
Usmeritve urejanje: sanacijski ukrepi na območju poţiralnika (Jačka), ureditev odvodnje (v Zgornjem Logatcu),
vzdrţevalni ukrepi za obstoječo vodno infrastrukturo, ukrepi za zadrţevanje voda ×
× Izbrani temeljni/dopolnilni ukrepi (Pregledovalnik podatkov za vodna telesa ..., 2013a):
- Vsa obravnavana vodna telesa površinskih voda v porečju Ljubljanice: »Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju Srednje Save« in »Ocena in zmanjšanje poplavne ogroţenosti«
(skupina ukrepa: TEMELJNI UKREPI – UREJANJE, področje ukrepa: UREJANJE).
- Nekatera vodna telesa površinskih voda v porečju Ljubljanice – tako v kraškem delu kot v delu porečja od kraških izvirov pri Vrhniki: »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja
vodnega okolja v Sloveniji v okviru projekta BOBER« (skupina ukrepa: TEMELJNI UKREPI – VARSTVO, področje ukrepa: ONESNAŢEVANJE, RABA).
- Vsa obravnavana vodna telesa površinskih voda v porečju Ljubljanice: »Priprava strategije in operativnega programa prilagajanja upravljanja voda podnebnim spremembam do leta 2027 na
nivoju porečij in povodij« (skupina ukrepa: DOPOLNILNI UKREPI ZA PODNEBNE SPREMEMBE, področje ukrepa: PODNEBNE SPREMEMBE). ×

Priloga 4: Okoljska poročila v primerih temeljnih prostorskih aktov Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika, predstavljena predvsem z
vidika obravnavave problematike poplav.
Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana:
Izhodišča okoljskega poročila:
Okoljska izhodišča so pravni reţimi, omejitve, okviri, pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne
dediščine, ki so v skladu s predpisi s področja varstva okolja določene kot obvezna podlaga za pripravo planov. V okviru priprave predmetnega okoljskega poročila okoljska izhodišča izhajajo
iz: določenih nacionalnih zakonov in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov, Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO), pridobljenih smernic nosilcev urejanja
prostora (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 15).
Okoljski cilji prostorskega akta:
Okoljski cilji obravnavanega prostorskega akta so opredeljeni na podlagi stanja okolja, vsebinjenja in Nacionalnega programa varstva okolja 2005–2012. Za vsakega izmed okoljskih ciljev
prostorskega akta so opredeljeni podcilji, predvsem z namenom obrazloţitve okoljskih ciljev, ki so bolj splošni. Okoljski cilji obravnavanega prostorskega akta so bili usklajeni in potrjeni s
strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za celovite presoje vplivov na okolje (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 101). Opomba: Vsebinjenje – na vsebinjenju se je
opredelilo predhodno vsebino z glavnimi vprašanji, ki se jim je namenilo pozornost v predmetnem okoljskem poročilu (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 17).
V segmentu »zdravje ljudi« je podcilj cilja »dobri bivalni pogoji« tudi »varnost na ogroţenih območjih« (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 102). Z okoljskim ciljem je pripravljavec
okoljskega poročila zajel tudi območja, ki lahko ogroţajo kakovostno bivalno okolje, in sicer tudi poplavne in erozijske površine (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 103).
Opredelitev vplivov prostorskega akta:
Vplive izvedbe prostorskega akta je pripravljavec okoljskega poročila opredelil za posamezne segmente, in sicer okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino. Opredeljeni so potencialni
vplivi, ki bodo končni rezultati izvedbe strateškega prostorskega načrta. Opredeljeni so vplivi obravnavanega prostorskega akta na naslednje segmente: naravni viri, zrak, vode, hrup, odpadki,
narava, bivalni pogoji, kulturna dediščina, krajina. V segmentu »bivalni pogoji« je opredeljen tudi vpliv »boljša kakovost bivanja«, v sklopu katerega gre tudi za povečanje poplavne in
erozijske varnosti – vpliv je opredeljen kot: neposreden, daljinski, kumulativen, trajen in začasen (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 115–119).
Presoja vplivov:
Presoja vplivov izvedbe prostorskega akta na doseganje opredeljenih okoljskih ciljev se je izvedla na podlagi opredeljenih vplivov prostorskega akta. Presojalo se je, kakšen bo končen vpliv
izvedenega strateškega prostorskega načrta na doseganje okoljskih ciljev (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 120). Opomba: Doseganje opredeljenih okoljskih ciljev ni pogojeno le z
izvedbo ustreznih prostorskih ukrepov, ampak tudi z ostalimi ukrepi, na primer organizacijskimi, tehničnimi, izobraţevalnimi, promocijskimi … (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str.
120).
Pripravljavec okoljskega poročila je med drugim ocenil, da so v obravnavanem prostorskem aktu opredeljene ustrezne usmeritve in ukrepi, ki bodo ob upoštevanju priporočil in omilitvenih
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ukrepov dolgoročno vodili k doseganju cilja »dobri bivalni pogoji« (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 123).
Omilitveni ukrepi in priporočila za zmanjševanje vpliva in doseganje ciljev:
Okoljski cilj »dobri bivalni pogoji«  Okoljski podcilj »varnost na ogroţenih območjih«  Omilitveni ukrepi in priporočila: Vsi posegi v breţine vodotokov morajo biti načrtovani tako, da
ne povečujejo poplavne ogroţenosti območja. Gradnja novih objektov je v poplavnih območjih dovoljena v sklopu obstoječih poselitvenih območjih, ob predhodnem zmanjšanju poplavne
ogroţenosti (protipoplavni ukrepi). Nova poselitvena območja naj se na poplavnih območjih ne odpirajo. Pri gradnji in rekonstrukciji prometne infrastrukture v erozijskih območjih je
potrebno upoštevati stabilnost tal.  Časovni okvir izvajanja: do sprejema občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana  Nosilec izvedbe: Mestna občina Ljubljana (Okoljsko
poročilo za Strateški ..., 2007, str. 126).
Okoljski cilj »trajnostna raba naravnih virov«  Okoljski podcilj »racionalna raba zemljišč«  Omilitveni ukrepi in priporočila: Pri določanju namenske rabe v izvedbenem delu občinskega
prostorskega načrta je potrebno upoštevati omejitve, ki so zakonsko določene tudi za poplavna območja in erozijska območja.  Časovni okvir izvajanja: do sprejema občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana  Nosilec izvedbe: Mestna občina Ljubljana (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 125).
Opomba: Omilitveni ukrepi so odločilni za dosego nebistvenega vpliva na okolje (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 133).
Sklepna ocena:
Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila je pripravljavec okoljskega poročila ocenil, da je dopolnjeni osnutek Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana z vidika vplivov
izvedbe prostorskega akta na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine sprejemljiv ob izvedbi podanih omilitvenih ukrepov (Okoljsko poročilo za Strateški
..., 2007, str. 133).
Stanje okolja:
Izhodiščno obstoječe stanje okolja:
Podana je tudi opredelitev izhodiščnega obstoječega stanja okolja, v okviru katerega so opredeljena tudi območja z omejitvami. V okviru slednjega pa je navedeno (Okoljsko poročilo za
Strateški ..., 2007, str. 43):

Precejšen del občine je poplavno ogroţen, predvsem Ljubljansko barje, območje ob Savi in Ljubljanici. Z regulacijo Save in Ljubljanice se je obseg poplavnega sveta na območju
mesta Ljubljane zmanjšal, hkrati pa poplavne vode bolj ogroţajo niţje leţeča območja. Poplave se še vedno pojavljajo v severnem juţnem (barjanskem) delu občine.

Erozija se pojavlja v severnem, severozahodnem, jugovzhodnem delu občine, kjer se razprostirajo gričevja in hribovja (Polhograjski dolomiti, Šmarna gora, Posavsko hribovje …).
Poplavna območja in območja, kjer so predvideni erozijski ukrepi, so prikazani v eni od prilog obravnavanega okoljskega poročila. Poplavna območja so prikazana na podlagi Opozorilne
karte poplav (Poplavna območja in območja protierozijskih ukrepov (Priloga C-4) ..., 2007).
Smernice nosilcev urejanja prostora:
Predstavljene so tudi smernice nosilcev urejanja prostora. Smernice nosilcev urejanja prostora so bile pridobljene še v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1) za Strategijo
prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 81).
V analizi smernic so podane tiste smernice oziroma deli tistih smernic nosilcev urejanja prostora, za katere je pripravljavec okoljskega poročila predvideval, da so relevantne za izdelavo
okoljskega poročila (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 83).
Z vidika diplomskega dela so pomembne naslednje opredelitve iz smernic Agencije RS za okolje (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 83–84):

V okviru priprave prostorskih aktov se zagotavlja celovito obravnavo voda po povodjih in porečjih. Naravne procese, ki lahko ogroţajo poselitev in človekove dejavnosti, se
obvezno upošteva kot omejitev pri načrtovanju. Na poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sproţijo.
Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.

Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (ZV-1): gradnjo objektov javne infrastrukture; gradnjo
objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih; ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda; ukrepe, ki se nanašajo
na ohranjanje narave; gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih; gradnjo objektov,
namenjenih varstvu voda pred onesnaţenjem; gradnjo objektov, namenjenih obrambi drţave, zaščiti in reševanju ljudi, ţivali in premoţenja ter izvajanju nalog policije.

Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 84. člena in 68. člena Zakona o vodah (ZV-1). Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi
v prostor, ki bi lahko: ogroţali stabilnost vodnih ali priobalnih zemljišč; zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda; ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja;
onemogočili obstoj in razmnoţevanje vodnih in obvodnih organizmov. Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano: odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali
plinasti obliki; odlaganje ali pretovarjanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi; odlaganje odpadkov.

Sestavni del strategije prostorskega razvoja občine mora biti tudi prikaz poplavnih območij in prikaz erozijskih območij.

Za poplavna območja se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. Na takem območju so v
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skladu z 86. členom Zakona o vodah (ZV-1) prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroţenost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Pripravljavec strategije prostorskega razvoja si mora pridobiti
posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje celotne občine, v okviru katere mora biti izdelana tudi hidravlično-hidrološka analiza vodnega reţima, na
osnovi katere bo podana ocena poplavne varnosti območja pred predvidenimi posegi in po njih. Ohraniti je potrebno obstoječe retenzijske površine, vse ureditve pa načrtovati tako,
da se poplavna varnost ne bo poslabšala.

Za erozijska območja se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije vode. Na erozijskem območju je v skladu z 87. členom
Zakona o vodah (ZV-1) prepovedano: poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov; ogoljevanje površin; krčenje tistih gozdnih sestojev, ki
preprečujejo plazenje zemljišč in sneţne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo niţje leţeča območja pred škodljivimi vplivi erozije; zasipavanje izvirov;
nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih; omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje
ravnovesnih razmer; odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov; zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom; odvzemanje naplavin z dna in breţin, razen zaradi
zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge; vlačenje lesa.
Nekatere ugotovitve pripravljavca okoljskega poročila v zvezi s smernicami Agencije RS za okolje (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 84): Smernice so bile podane za pripravo
Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana. Smernice so v osnutku Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana na strateškem nivoju upoštevane. Strateški
prostorski načrt Mestne občine Ljubljana predvideva tudi zagotavljanje poplavne varnosti, ohranjanje retencijskih površin, preprečevanje neustrezne rabe, dejavnosti in prostorskih ureditev na
poplavnih in erozijskih območjih. Prednostno se predvideva zgoščevanje poselitve na obstoječih območjih oziroma opuščenih območij. Smernice morajo biti upoštevane tudi pri določanju
podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta.
Z vidika diplomskega dela so pomembne naslednje opredelitve iz smernic Uprave RS za zaščito in reševanje (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 87–88):

Razmeščanje dejavnosti v prostor izven območij potencialnih nesreč.

V območjih, ki so ţe ogroţena zaradi poplav, hudournikov, zemeljskih ali sneţnih plazov, erozij ali podorov, je potrebno zagotoviti varne ţivljenjske razmere s sanacijo ţarišč
naravnih procesov.

V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih območij naj se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim
delovanjem povzročile naravne nesreče.
Ugotovitev pripravljavca okoljskega poročila v zvezi s smernicami Uprave RS za zaščito in reševanje (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 88): Smernice so bile podane za pripravo
Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana. Smernice so v Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana v celoti upoštevane.
Skladnost ciljev prostorskega akta s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije:
Eden od zaključkov vrednotenja: Cilj obravnavanega prostorskega akta »Varno in zdravo mesto« prispeva tudi k doseganju »Prostorskega razvoja usklajenega s prostorskimi omejitvami«, saj
sta oba cilja usmerjena v zmanjšanje nevarnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami z ustreznim razmeščanjem novih dejavnosti v prostor. Drţavni strateški prostorski cilj je poleg tega
usmerjen še v preusmerjanje obstoječih dejavnosti izven območij, ki so ogroţena zaradi naravnih in drugih nesreč. Strateški cilj obravnavanega prostorskega akta Mestne občine Ljubljana pa
tega ne opredeljuje (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 24).
Odnos do drugih ustreznih planov:
Odnos do občinski prostorskih aktov: V času priprave obravnavanega prostorskega akta in pripadajočega okoljskega poročila sosednje občine še niso imele sprejetih občinskih prostorskih
načrtov, zaradi česar po mnenju pripravljavca okoljskega poročila ni bilo moţno opredeliti odnosa obravnavanega prostorskega akta do njih. Nove prostorske akte (po Zakonu o urejanju
prostora (ZureP-1)) je imela pripravljena le Občina Ig (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 27). Opomba: Podano se ne opredeljuje do poplavne problematike.
Odnos do drţavnih prostorskih aktov: Odnos do Strategije prostorskega razvoja Slovenije se je opredelil z ţe omenjenim ugotavljanjem skladnosti ciljev prostorskega akta s cilji Strategije
prostorskega razvoja Slovenije. V zvezi z drugimi drţavnimi prostorskimi akti je navedeno, da bodo na območje občine vplivali tudi drţavni prostorski načrti, ki so povezani predvsem z
izgradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture (ţeleznica, ceste, hidroelektrarne na Savi, regionalno odlagališče odpadkov) ter protipoplavno ureditvijo Gradaščice. Takrat je bila
večina omenjenih prostorskih aktov v fazi idejnih zasnov, še najdlje je bila priprava protipoplavne ureditve Gradaščice. Navedeno je, da bodo omenjeni prostorski akti imeli pomemben vpliv
na prostorski razvoj predvsem mesta, manjši bo vpliv na njegovo zaledje, z izjemo območij, preko katerih bo sama infrastruktura potekala. Ker učinki in sama umestitev v prostor takrat še
niso bili opredeljeni, je bilo na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor dogovorjeno, da se bodo vplivi predvidenih prostorskih aktov ocenjevali v okviru celovite presoje vplivov na
okolje za posamezen prostorski akt in ne v okviru celovite presoje vplivov na okolje za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 27–28).
Opredeljen je tudi odnos do regionalnega razvojnega programa (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 28). Opomba: Podana opredelitev se ne opredeljuje do poplavne problematike.
Vrednotenje skladnosti in vključenosti okoljskih ciljev plana:
V vrednotenju skladnosti in vključenosti okoljskih ciljev plana je pripravljavec okoljskega poročila ugotavljal skladnost okoljskih ciljev obravnavanega prostorskega akta z okoljskimi cilji v
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strateških dokumentih drţave, in sicer tako, da je preverjal, ali so okoljski cilji prostorskega akta skladni z okoljskimi cilji na drţavni ravni oziroma ali okoljski cilji prostorskega akta
podpirajo doseganje okoljskih ciljev na drţavni ravni (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 104). Nekatere navedbe iz analize skladnosti in vključenosti okoljskih ciljev obravnavanega
prostorskega akta z okoljskimi cilji strateških dokumentov (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 106): Okoljski cilj plana »dobri bivalni pogoji« je usmerjen tudi v poplavno varnost.
Okoljski cilji obravnavanega prostorskega akta, ki se nanašajo na vodo, med katerimi je tudi cilj »dobri bivalni pogoji«, so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja 2005–2012 in
bodo prispevali k uresničevanju le-teh, med drugim tudi k cilju, ki se nanaša na zmanjšanje ogroţenosti pred poplavami.
Spremljanje stanja okolja:
Podani so kazalci, ki jih mora Mestna občina Ljubljana spremljati v času izvedbe strateškega prostorskega načrta. Iz spremljanja kazalcev bo razvidno, ali se stanje okolja v občini izboljšuje
ali slabša (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 128). Področje »vode« – »varstvo pred poplavami  kazalca stanja okolja: površina poplavnih območij; površina poplavnih območij, ki
so urbanizirana (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 128).
Področje »tla«  kazalca stanja okolja: površina erozijskih območij, število saniranih erozijskih ţarišč (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 128).
Opombe:
Pri izdelavi obravnavanega okoljskega poročila je pripravljavec izhajal iz: zakonskih zahtev, smernic nosilcev urejanja prostora, vsebinjenja oziroma scopinga, vrste in obsega dejavnosti, ki
se bo izvajala v okviru izvedbe predvidenega prostorskega akta, in izbranih podatkov (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 131).
V času priprave prostorskega akta je pripravljavec okoljskega poročila podajal sprotna mnenja na delovne verzije prostorskega akta in poskušal usmerjati načrtovalca akta, tako da bodo s
predvidenimi ukrepi in usmeritvami dolgoročno doseţeni pozitivni vplivi na okolje (Okoljsko poročilo za Strateški ..., 2007, str. 131).
Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, z datumom: 30. 6. 2010, za Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – strateški
del in izvedbeni del: Vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – strateški del so sprejemljivi ob
izvedbi omilitvenih ukrepov (Odločba, 2010).
Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana:
Izhodišča okoljskega poročila:
Okoljska izhodišča so pravni reţimi, omejitve, okviri, pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne
dediščine, ki so v skladu s predpisi s področja varstva okolja določene kot obvezna podlaga za pripravo planov. V okviru priprave predmetnega okoljskega poročila okoljska izhodišča izhajajo
iz določenih nacionalnih zakonov in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov in pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega
..., 2009, str. 15–16). Opomba: V podanem seznamu predpisov je tudi Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 16).
Okoljski cilji prostorskega akta:
Okoljski cilji obravnavanega prostorskega akta so opredeljeni na podlagi stanja okolja, vsebinjenja in Nacionalnega programa varstvo okolja 2005–2012 in Programa varstva okolja Mestne
občine Ljubljana za obdobje 2003–2013. Za vsakega izmed okoljskih ciljev prostorskega akta so opredeljeni podcilji, predvsem z namenom obrazloţitve okoljskih ciljev, ki so bolj splošni
(Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 80). Opomba: Okoljski cilji so enaki za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana in za Izvedbeni prostorski načrt
Mestne občine Ljubljana (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 80).
Dobri bivalni pogoji – varnost na ogroţenih območjih  Obrazloţitev izbire okoljskega cilja: Dobre bivalne pogoje oziroma kvaliteto ţivljenja med drugim zagotavljajo tudi nekatere prvine,
ki se urejajo s prostorskimi akti. Mednje spada tudi zagotavljanje varnosti prebivalcev na ogroţenih območjih (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 84–85).
Podcilj cilja »dobri bivalni pogoji« je tudi »varnost na ogroţenih območjih«.  Obrazloţitev izbire okoljskega cilja: Dobre bivalne pogoje oziroma kvaliteto ţivljenja med drugim
zagotavljajo tudi nekatere prvine, ki se urejajo s prostorskimi akti. Mednje spada tudi zagotavljanje varnosti prebivalcev na ogroţenih območjih (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek
Izvedbenega ..., 2009, str. 84–85).
Ugotavljanje in vrednotenje vplivov prostorskega akta:
Vplive obravnavanega prostorskega akta je pripravljavec okoljskega poročila ugotavljal na podlagi ekspertne ocene tekstualnega dela Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine
Ljubljana ter predvidenih sprememb namenske rabe. Opredeljeni so potencialni vplivi, za katere je pripravljavec okoljskega poročila predvideval in ocenil, da jih lahko povzroči izvedba
Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 126).
Opredelitev vplivov prostorskega akta:
Vplivi izvedbe prostorskega akta so opredeljeni za posamezne segmente, in sicer naravni viri, zrak, vode, hrup, odpadki, narava, zdravje ljudi, kulturna dediščina, krajina. Pripravljavec
okoljskega poročila jih je ugotavljal na podlagi dopolnjenega osnutka obravnavanega prostorskega akta. Podani so ugotovljeni splošni vplivi prostorskega akta. Opredeljeni so potencialni
vplivi, ki bodo končni rezultati izvedbe izvedbenega prostorskega načrta (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 128). V segmentu »zdravje ljudi« je opredeljen
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tudi vpliv »boljša kakovost bivanja«, v okviru katerega gre tudi za povečanje poplavne in erozijske varnosti – vpliv je opredeljen kot: neposreden, daljinski, kumulativen in trajen. V
omenjenem segmentu je opredeljen tudi vpliv »večja tveganja za varnost prebivalstva«, v okviru katerega gre tudi za obseţne stavbne površine v poplavnih območjih – vpliv je opredeljen kot:
neposreden, daljinski, kumulativen in trajen (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 132). Opomba: Trajen in začasen vpliv se izključujeta. V primeru trajnega
vpliva gre tudi za začasen vpliv, v primeru začasnega vpliva pa je ta prisoten samo določen čas (na primer v času gradnje) (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str.
128).
Presoja vplivov:
Doseganje postavljenih okoljskih ciljev je pripravljavec okoljskega poročila vrednotil na podlagi ocenjenega prihodnjega gibanja kazalcev stanja okolja, ki jih je opredelil z namenom
spremljanja doseganja okoljskih ciljev izvedbenega prostorskega načrta. Oceno gibanja kazalcev stanja okolja je pripravil na podlagi zbranih podatkov v okviru analize stanja okolja,
ugotovljenih trendov ter na podlagi ugotovljenih moţnih vplivov dopolnjenega osnutka izvedbenega prostorskega načrta (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str.
133). Opomba: Doseganje opredeljenih okoljskih ciljev ni pogojeno le z izvedbo ustreznih prostorskih ukrepov, ki morajo biti načrtovani v okviru novega prostorskega akta, ampak tudi z
ostalimi ukrepi, na primer organizacijskimi, tehničnimi, izobraţevalnimi, promocijskimi, predvsem na področju urejanja prometa na širšem območju Ljubljane (Okoljsko poročilo za
dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 133).
V fazi presojanja vplivov se je upoštevalo tudi ugotovljene vplive pri pregledu namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne enote urejanja prostora. Za posamezna
območja izvedbenih prostorskih aktov se je ponovno preverilo usklajenost podanih usmeritev z veljavnimi pravnimi reţimi in omilitvenimi ukrepi, podanimi v predhodnih fazah izdelave
okoljskega poročila (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 133).
Okoljski cilj »dobri bivalni pogoji«: Podano je vrednotenje pričakovanih sprememb smeri gibanja kazalcev stanja okolja za okoljski cilj »dobri bivalni pogoji« zaradi izvedbe obravnavanega
prostorskega akta. V okviru okoljskega podcilja »varnost na ogroţenih območjih« (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 144–145):

Smer gibanja kazalca »površina urbaniziranih območij erozijskih območij« je opredeljena kot »vrednost bo ostala enaka«  Obrazloţitev: V območjih z običajnimi in zahtevnejšimi
zaščitni ukrepi ni predvidenih večjih posegov. Pri spremembi namenske rabe gre večinoma za uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru.

Smer gibanja kazalca »površina urbaniziranih območij v poplavnih območjih« je opredeljena kot »zmanjšanje vrednosti«  Obrazloţitev: Novi posegi v poplavnih območjih niso
dovoljeni, dokler se ne zagotovi poplavna varnost. Z zagotavljanjem poplavne varnosti se bodo zmanjšala pozidana območja v območju poplav.

Smer gibanja kazalca »število ogroţenih prebivalcev, ki ţivijo v poplavnih območjih« je opredeljena kot »zmanjšanje vrednosti«  Obrazloţitev: Ni novih posegov v poplavna
območja, predvideno je izvajanje ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti.
Z določitvijo pogojev za sanacijo in omejevanjem poseganja na poplavna območja ter ustreznimi regulacijami in pogoji za poseganja v erozijska območja je pripravljavec okoljskega poročila
ocenil, da bo izvedba prostorskega akta imela pozitiven vpliv na doseganje okoljskega podcilja »varnost na ogroţenih območjih«. Vendar pa so v okviru obravnavanega prostorskega akta
opredeljeni posegi s prometno infrastrukturo in poselitvijo v IIA vodovarstveni pas območij virov pitne vode. Opredeljeni posegi so sicer skladni z izjemami opredeljenimi v zakonodaji,
vendar pa to povečuje tveganje za onesnaţenje virov pitne vode. Zato morajo biti vsi posegi na ta območja izvedeni z upoštevanjem najstroţjih varstvenih ukrepov za zaščito podzemne vode.
V tem primeru se vpliv izvedbe obravnavanega prostorskega akta na podcilj »varnost na ogroţenih območjih« lahko oceni z oceno nebistven, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, v
nasprotnem primeru pa bo vpliv bistven (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 146).
Omilitveni ukrepi:
Opisani so ukrepi za preprečitev, zmanjšanje in čim popolnejšo odpravo posledic kakršnih koli znatnih škodljivih vplivov izvajanja obravnavanega prostorskega akta (Okoljsko poročilo za
dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 149).
Zaradi dolgoročnosti prostorskega akta je nujno, da se opredeli časovni in prostorski načrt posegov, ki so opredeljeni v izvedbenem prostorskem načrtu, drugače se tvega, da zastavljeni
okoljski cilji ne bodo doseţeni. V izvedbenem prostorskem načrtu je opredeljenih veliko novih površin, na katerih so predvideni posegi. V primeru, da poseganje na te površine ne bo
usklajeno, lahko to privede do neučinkovite rabe prostora, kot naravnega vira, in potrebe po gradnji prometne in komunalne infrastrukture, ki ne bo optimalno izkoriščena in zato ekonomsko
neupravičena (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 149).
Na podlagi kriterijev za izvajanje izvedbenega dela, ki so opredeljeni v Odloku o Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, je pripravljavec okoljskega poročila oblikoval
terminski načrt izvajanja posegov, ki ga je potrebno upoštevati zato, da vpliv na okoljski cilj »racionalna raba naravnih virov« ne bo bistven. V ta namen so v podani kriteriji, ki so pogoj za
sprejemljivost izvedbe izvedbenega prostorskega načrta in doseganje okoljskih ciljev (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 149).
Območja za stanovanjsko gradnjo: Prednost imajo prenove in posegi na kmetijska zemljišča in gozdove (po dejanski rabi) znotraj kompaktnega mesta in naselij z gostejšo zazidavo ter naselij
v redkeje poseljenih območjih. V prvi fazi se lahko stanovanjski pozidavi nameni 30 % predvidenih zemljišč, ki so po dejanski rabi kmetijska zemljišča oziroma gozdovi, in sicer po v
nadaljevanju podanem prioritetnem vrstnem redu. Opredeljeno je: izven poplavnih in erozijskih območij: 1; območja majhne poplavne in erozijske nevarnosti: 2; območja srednje poplavne in
erozijske nevarnosti: 5 – in za ostala navedena območja omejitev: najboljša kmetijska zemljišča: 3; druga kmetijska zemljišča: 1; gozdovi: 1; območja izven vodovarstvenih območij: 1; VVO
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3: 2; VVO 2B: 4; VVO 2A: 7; VVO 2: 5. Za vsako enoto urejanja prostora se glede na stanje v prostoru izračuna vsota točk. Prednost pri posegih imajo tista območja z niţjo vsoto točk. Po
urbanizaciji 80 % teh območij, se lahko izvede naslednja faza posegov na novih 30 % zemljišč, ki v dejanski rabi predstavljajo kmetijske površine oziroma gozdove. Faznost se opredeli v
Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, ki je pogoj za zazidljivost zemljišč (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 149–150).
Gospodarske cone: Na podlagi prioritet se opredeli tudi faznost izgradnje gospodarskih con. Opredeljeno je: izven poplavnih in erozijskih območij: 1; območja majhne poplavne in erozijske
nevarnosti: 2; območja srednje poplavne in erozijske nevarnosti: 5 – in za ostala navedena območja omejitev: najboljša kmetijska zemljišča: 3; druga kmetijska zemljišča: 1; gozdovi: 1;
območja izven vodovarstvenih območij: 1; VVO 3: 2; VVO 2B: 5; VVO 2A: 8; VVO 2: 6; direktni priključek na avtocesto: 1; priključek na avtocesto preko stanovanjskih območij: 3; moţna
priključitev na ţeleznico: 1; ni moţnosti za priključitev na ţeleznico: 3 – opomba: Ocena za vrednotenje prioritet je sicer prikazana, vendar pa se gospodarskih con na 2A območju dejansko
ne načrtuje. Za vsako enoto urejanja prostora se glede na stanje v prostoru izračuna vsota točk. Prednost pri posegih imajo tista območja z niţjo vsoto točk. Faznost se opredeli v Programu
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, ki je pogoj za zazidljivost zemljišč (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 151–152).
Med splošnimi omilitvenimi ukrepi za doseganje okoljskih ciljev so v okviru okoljskega podcilja »dobro stanje površinskih in podzemnih voda do leta 2015« (cilj »dobro stanje voda«)
navedeni tudi naslednji omilitveni ukrepi (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 153):

Na poplavno ogroţenih območjih je potrebno zagotoviti vodotesnost pokrovov kanalizacijskih jaškov, z namenom preprečevanja vdora meteorne vode v sistem.

Na poplavno ogroţenih območjih naj se nove cisterne za ekstra lahko kurilno olje ne nameščajo, obstoječe se naj sanirajo tako, da bo onemogočeno odplavljanje ELKO v okolico v
primeru poplav (kote robov lovilnih jaškov se izvedejo nad koto poplavnih vod).
Sklepna ocena:
Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana omogoča umeščanje novih dejavnosti v prostor. Pripravljavec okoljskega poročila je ocenil, da bo lahko neprimerno izvajanje načrtovanih
dejavnosti povzročilo, da bodo vplivi izvedbe omenjenega prostorskega akta tudi bistveni (predvsem z vidika racionalne rabe zemljišč, emisij v zrak, kakovosti površinskih in podzemnih
voda, vrednosti kazalcev hrupa) oziroma da ugotavljanje vpliva ni moţno (določena varovana območja narave). V okoljskem poročilu so opredeljeni omilitveni ukrepi, ki jih je poleg
prostorsko izvedbenih pogojev potrebno upoštevati zato, da vplivi prostorskega akta ne bodo bistveni. Eden od ključnih omilitvenih ukrepov je tudi terminski načrt izvajanja posegov na
nepozidana stavbna zemljišča. Ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov je pripavljavec okoljskega poročila ocenil, da nobena ocena za opredeljene okoljske cilje ne bo dosegla
bistvenega ali uničujočega vpliva (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 163).
Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila je pripravljavec okoljskega poročila ocenil, da bo vpliv izvedbe dopolnjenega osnutka Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana na
okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino nebistven ob upoštevanju terminskega načrta izvajanja posegov in ob izvedbi podanih omilitvenih ukrepov. V
primeru, da terminski načrt in omilitveni ukrepi ne bodo upoštevani bo vpliv na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino bistven (Okoljsko poročilo za
dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 163).
Stanje okolja:
Izhodiščno obstoječe stanje okolja:
V delu, ki se nanaša na površinske vode, je navedeno tudi, da so zaradi osuševanja in zmanjševanja nevarnosti poplav številni vodni tokovi na območju Mestne občine Ljubljana regulirani.
Nekateri med njimi so v urbanem območju speljani v cevi ali ujeti v betonska korita (Mali Graben, mestni tok Ljubljanice, Grubarjev kanal, spodnji tok Gradaščice, Galjevški potok …)
(Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 53).
V delu, ki se nanaša na krajino, je navedeno (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 73): za krajinski sistem »obsavski prostor z zaledjem« tudi, da savski obrečni
svet obsega neposredno prodnato obreţje Save, pa tudi širše poplavno območje in niţjih savskih teras; za krajinski sistem »Barje« tudi, da se na Ljubljanskem barju mora »ohranjati in
razvijati primarna raba zemljišč, ki je prilagojena hidrološki funkciji območja, naravni dinamiki poplavljanja in potresni nevarnosti zaradi izrazito neugodne sestave tal, kar pomeni, da je
potrebno občutljive rabe usmerjati na višje leţeče in poplavno varne površine«.
Nekatere ključne ugotovitve izhodiščnega stanja okolja:
Segment: vode  Ugotovitve: Zaradi osuševanja in zmanjševanja nevarnosti poplav so številni vodotoki regulirani (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 75).
Segment: krajina  Ugotovitve: obsavski prostor z zaledjem: poplavno območje; Barje: poplavljanje (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 76).
Verjeten razvoj stanja okolja, če se prostorski akt ne bi izvedel:
Segment: zdravje ljudi  Brez izvedbe Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana: velika poplavna ogroţenost (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009,
str. 77).
Varstvena, varovana, zavarovana, degradirana območja:
V zvezi s poplavnimi območji je navedeno, da je precejšen del občine poplavno ogroţen, predvsem Ljubljansko barje, območje ob Savi in Ljubljanici. Z regulacijo Save in Ljubljanice se je
obseg poplavnega sveta na območju mesta Ljubljane zmanjšal, hkrati pa poplavne vode bolj ogroţajo niţje leţeča območja. Poplave se še vedno pojavljajo v juţnem (barjanskem) delu občine
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(PRILOGA E ..., 2009, str. 20). Kartografski prikaz poplavnih območij je na podlagi Opozorilne karte poplav (Poplavna območja (Priloga C4) ..., 2009). V zvezi z erozijskimi območji je
navedeno, da se erozija pojavlja v severnem, severozahodnem, jugovzhodnem delu občine, kjer se razprostirajo gričevja in hribovja (Polhograjski dolomiti, Šmarna gora, Posavsko hribovje
…) (PRILOGA E ..., 2009, str. 20). Kartografski prikaz erozijskih območij se nanaša na območja protierozijskih ukrepov, in sicer so prikazani zahtevnejši in običajni protierozijski ukrepi
(Območja protierozijskih ukrepov (Priloga C8) ..., 2009).
Smernice nosilcev urejanja prostora:
Z vidika diplomskega dela so pomembne naslednje opredelitve iz smernic Agencije RS za okolje (z dne 13. 1. 2006) (PRILOGA G ..., 2009, str. 1–2):

Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je potrebno umeščati izven območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na
priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost.

Z ureditvami se ne poslabšujeta stanje voda in vodni reţim oziroma se zagotovijo izravnalni ukrepi.

Ohranjajo se retencijske sposobnosti območij in zagotavlja njihova ponovna vzpostavitev.

Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni reţim.

Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme: gradnjo objektov javne infrastrukture; gradnjo objektov grajenega javnega dobra po Zakonu o
vodah (ZV-1) ali drugih zakonih; ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda; ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave;
gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih; gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred
onesnaţenjem; gradnjo objektov, namenjenih obrambi drţave, zaščiti in reševanju ljudi, ţivali in premoţenja ter izvajanju nalog policije.

Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati, da so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: ogroţali stabilnost vodnih in
priobalnih zemljišč; zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda; ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja; onemogočili obstoj in razmnoţevanje vodnih in obvodnih
organizmov.

Območja z omejitvami za razvoj oziroma območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so po predpisih o vodah vodovarstvena območja, območja kopalnih voda,
poplavna, erozijska, plazljiva in plazovita območja. V prostorskem redu občine se kot območja namenske rabe prikaţejo območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

Na ogroţenih območjih je potrebno omogočiti varne ţivljenjske razmere s sanacijo ţarišč naravnih procesov in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih
procesov, ki lahko ogroţajo človekovo ţivljenje ali njegove materialne dobrine.

V ogroţenih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali
povečale ogroţenost prostora.

Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo
poplavno ogroţenost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

Poplavna območja morajo biti prikazana v prostorskem redu občine.

Erozijska, plazovita in plazljiva območja morajo biti prikazana v prostorskem redu občine.

Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano: izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki ter odlagati ali pretovarjati odkopan ali odpadni
material.

Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne
posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske moţnosti omejene, vendar na tak način, da ne
bo poslabšana obstoječa stabilnosti breţin vodotokov.

Prečkanja vodov javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka.

Odvajanje padavinskih voda iz ureditvenih območij je potrebno predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (ZV-1), in sicer na tak način, da bo v čim večji moţni meri
zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrţevanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče,
morebitni suhi zadrţevalniki …). Število načrtovanih iztokov v vodotok naj bo optimalno.

Padavinske vode iz obravnavanih območij je potrebno, če ne obstaja moţnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati. Pri tem morajo biti ponikovalnice locirane
izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje ni moţno, je potrebno padavinske vode speljati v bliţnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po
terenu. Pri tem mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroţenega območja.
Nekatere ugotovitve pripravljavca okoljskega poročila v zvezi s smernicami Agencije RS za okolje (PRILOGA G ..., 2009, str. 2): Smernice so bile podane za pripravo prostorskega reda
Mestne občine Ljubljana. Smernice so v dopolnjenem osnutku Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana upoštevane. Odlok med drugim predvideva zagotavljanje
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poplavne varnosti, zagotavljanje retencijskih površin, preprečevanje neustrezne rabe, dejavnosti in prostorskih ureditev na poplavnih in erozijskih območjih. Smernice morajo biti upoštevane
tudi pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov za posamezna območja. Osnutek odloka predvideva upoštevanje zakonskih določil na področju varstva voda in varnosti, v okoljskem
poročilu so podani tudi omilitveni ukrepi za upoštevanje podanih smernic.
Z vidika diplomskega dela so pomembne naslednje opredelitve iz smernic Uprave RS za zaščito in reševanje (z dne 27. 2. 2006) (PRILOGA G ..., 2009, str. 7):

Razmeščanje dejavnosti v prostor izven območij potencialnih nesreč.

V območjih, ki so ţe ogroţena zaradi poplav, hudournikov, zemeljskih ali sneţnih plazov, erozij ali podorov, je potrebno zagotoviti varne ţivljenjske razmere s sanacijo ţarišč
naravnih procesov.

V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih območij naj se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim
delovanjem povzročile naravne nesreče.
Ugotovitev pripravljavca okoljskega poročila v zvezi s smernicami Uprave RS za zaščito in reševanje (PRILOGA G ..., 2009, str. 7): Smernice so bile podane za pripravo strategije
prostorskega razvoja in prostorskega reda Mestne občine Ljubljana. Smernice so v osnutku Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana upoštevane. Nova poselitev se na
obstoječih poplavno ogroţenih območjih lahko začne izvajati šele po zagotovitvi ustrezne poplavne varnosti območja. Smernice morajo biti upoštevane tudi pri izdelavi občinskih podrobnih
prostorskih načrtov za posamezna območja.
Vrednotenje ustreznosti Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana za doseganje strateških ciljev Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana:
Vrednotenje: Ali ukrepi in prostorske ureditve opredeljene v Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana dolgoročno vodijo k doseganju strateških ciljev opredeljenih v
Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 20).
Strateški cilj Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana: »Varno in zdravo mesto« – tudi zmanjševanje ranljivosti mesta na naravne nesreče, ki so lahko posledice klimatskih
sprememb.  Vsebina Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana: Tudi: določila za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; omogočanje posegov na poplavno
ogroţenih območjih ob izpolnjevanju pogojev.  Zaključki vrednotenja: Določila v Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana deloma sledijo strateškemu cilju »varno in
zdravo mesto«, saj so na eni strani »opredeljeni pogoji za gradnjo omreţij komunalne infrastrukture ter opredeljeni splošni ukrepi za ohranjanje okolja, narave, kulturne dediščine ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar bo izboljšalo kakovost bivanja in zmanjšalo negativne vplive dejavnosti na okolje«, na drugi strani pa so »ob upoštevanju podrobnih prostorskih
izvedbenih pogojev omogočeni posegi v poplavno ogroţenih območjih, v vodovarstvenih območjih in območjih ohranjanja narave, kar lahko vpliva na poslabšanje stanje okolja« (Okoljsko
poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 25).
Strateški cilj Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana: »Sonaravno mesto«  Vsebina Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana: Tudi omogočanje posegov
na poplavno ogroţenih območjih ob izpolnjevanju pogojev.  Zaključki vrednotenja: Določila v Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana deloma sledijo strateškemu cilju
»sonaravno mesto« – načrtujejo se »posegi v vodovarstvenih območjih, območjih ohranjanja narave in poplavno ogroţenih območjih, kar lahko poslabša stanje okolja in s tem ohranjanje
naravnih kakovosti in kakovosti bivalnega okolja« (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 26).
Odnos do drugih ustreznih planov:
Obseg in vsebina prostorskih izvedbenih aktov (občinski podrobni prostorski načrti v različnih fazah priprave) je skladna z določili Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana
(Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 27).
Na območju sosednjih občin Horjul in Dobrova - Polhov Gradec se načrtuje največji del prostorskih ureditev v okviru Drţavnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane. Sprejetja in njegova dejanska izvedba je pogoj za pričetek gradnje na območju poplav, ki jih povzročata Gradaščica in Mali graben na območju Mestne občine
Ljubljana (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 29).
Omenjeni oziroma obravnavani so tudi prostorski akti sosednjih občin, nekateri drugi prostorski akti na ravni drţave … (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str.
27–30). Opomba: Opredelitve se ne opredeljujejo do poplavne problematike.
Vrednotenje skladnosti in vključenosti okoljskih ciljev plana:
V vrednotenju skladnosti in vključenosti okoljskih ciljev plana je pripravljavec okoljskega poročila ugotavljal skladnost okoljskih ciljev obravnavanega prostorskega akta z okoljskimi cilji v
strateških dokumentih drţave, in sicer tako, da je preverjal, ali so okoljski cilji prostorskega akta skladni z okoljskimi cilji na drţavni ravni oziroma ali okoljski cilji prostorskega akta
podpirajo doseganje okoljskih ciljev na drţavni ravni (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 86). Nekatere navedbe iz analize skladnosti in vključenosti okoljskih
ciljev obravnavanega prostorskega akta v odnosu do okoljskih ciljev strateških dokumentov (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 88): Okoljski cilj plana »dobri
bivalni pogoji« je usmerjen tudi v poplavno varnost. Okoljski cilji obravnavanega prostorskega akta, ki se nanašajo na vodo, med katerimi je tudi cilj »dobri bivalni pogoji«, so skladni s cilji
Nacionalnega programa varstva okolja 2005–2012 in bodo prispevali k uresničevanju le-teh, med drugim tudi k cilju, ki se nanaša na zmanjšanje ogroţenosti pred poplavami.
Alternative:
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Primerjava variant širitve odlagališča odpadkov Barje tudi z vidika poplavne nevarnosti oziroma ogroţenosti (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 108–109).
Pri primerjavi variantnih rešitev za ureditev juţnega obrobja Ljubljane so kot okoljska omejitev navedena tudi poplavna območja (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ...,
2009, str. 111–113).
Pri primerjavi variantnih rešitev za ureditev gospodarskih con so kot okoljska omejitev navedena tudi poplavna območja (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str.
119–122).
Spremljanje stanja okolja oziroma kazalci stanja okolja, s katerimi je predvideno spremljanje uresničevanja okoljskih ciljev Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine
Ljubljana:
Podani so kazalci stanja okolja, ki jih mora Mestna občina Ljubljana spremljati v času izvedbe izvedbenega prostorskega načrta. Iz spremljanja kazalcev bo razvidno, ali se stanje okolja v
občini izboljšuje ali slabša. Med kazalci tudi: površina urbaniziranih območij v poplavnih območjih, površina urbaniziranih erozijskih območij (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek
Izvedbenega ..., 2009, str. 158–159). Navedeni kazalci stanja okolja so podani tudi v seznamu izbranih kazalcev stanja okolja, s katerimi je predvideno spremljanje uresničevanja okoljskih
ciljev Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. Na tem mestu je potrebno omeniti še kazalec: število ogroţenih prebivalcev, ki ţivijo v poplavnih območjih (Okoljsko
poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 92, 102).
Opombe:
Po javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka obravnavanega prostorskega akta in pripadajočega okoljskega poročila je prišlo do določenih sprememb obravnavanega prostorskega akta.
Pripravljavec prostorskega akta se je odločil za ponovno javno razgrnitev. Posledično se je dopolnilo tudi okoljsko poročilo oziroma ovrednotilo nove ureditve, ki skozi okoljsko poročilo še
niso bile preverjene oziroma ovrednotene. Zaradi sprememb zakonodaje in novih strateških dokumentov se je pripravljavec okoljskega poročila odločil pripraviti novo okoljsko poročilo na
podlagi ţe izdelanega in razgrnjenega okoljskega poročila (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 14–15).
Ob procesu priprave okoljskega poročila je pripravljavec le-tega dosegel, da se je večina specifičnih omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na posamezne lokacije, ţe vključile v prostorske
izvedbene pogoje za določene enote urejanja prostora (Okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek Izvedbenega ..., 2009, str. 149).
Dopolnitve okoljskega poročila za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – za predlog Izvedbenega prostorskega načrta po izvedenih usklajevanjih in dopolnitvah
predloga:
Izhodišča za pripravo dopolnitev okoljskega poročila:
V dopolnitvi okoljskega poročila se primerja dopolnjeni osnutek Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana s predlogom in dopolnjenim predlogom Izvedbenega prostorskega
načrta Mestne občine Ljubljana. Osnova so torej namenska raba prostora, odlok ter podrobni izvedbeni pogoji, ki so bili dopolnjeni in namenska raba prostora, odlok ter podrobni izvedbeni
pogoji, ki so v dopolnjenem predlogu Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. V dopolnitvah pripravljavec okoljskega poročila torej ugotavlja upoštevanje omilitvenih
ukrepov iz okoljskega poročila za dopolnjeni osnutek Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, pripomb sektorjev in pripomb iz javne razgrnitve ter njihov vpliv na okoljske
cilje prostorskega akta (Dopolnitve okoljskega poročila ..., 2010, str. 8).
Vpliv sprememb izvedbenega prostorskega načrta po javni razgrnitvi na presojo vplivov:
Okoljski cilj »dobro stanje voda«:
Spremembe predloga izvedbenega prostorskega načrta glede na dopolnjeni osnutek dodatno umeščajo infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, poleg tega pa so izvzeti posegi na
poplavna območja. Določenim predvidenim stavbnim območjem v poplavnih območjih je bila namenska raba spremenjena v kmetijske površine, oziroma gozd ... Ker so v predlogu
izvedbenega prostorskega načrta izvzeta problematična območja posegov v vodovarstvena območja in ker so v predlog primerno povzeti omilitveni ukrepi je pripravljavec okoljskega poročila
ocenil, da bo imela izvedba izvedbenega prostorskega načrta na okoljski podcilj »dobro stanje površinskih in podzemnih voda do leta 2015« nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov
(Dopolnitve okoljskega poročila ..., 2010, str. 14).
Okoljski cilj »dobri bivalni pogoji«:
... V skladu z zahtevami sektorja za vode so se izvzeli posegi iz poplavnih območij ... Pripravljavec okoljskega poročila je ocenil vpliv izvedbe izvedbenega prostorskega načrta na cilj »dobri
bivalni pogoji« z oceno nebistven, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (Dopolnitve okoljskega poročila ..., 2010, str. 16).
Omilitveni ukrepi in časovnica omilitvenih ukrepov:
Dosledno je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe in časovnico omilitvenih ukrepov iz okoljskega poročila za dopolnjeni osnutek Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana
(Dopolnitve okoljskega poročila ..., 2010, str. 17).
Sklepna ocena:
Na podlagi ugotovitev dopolnitve okoljskega poročila je pripravljavec okoljskega poročila ocenil, da bo vpliv izvedbe predloga Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana
(usklajen predlog, 2. junij 2010) na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino nebistven ob upoštevanju terminskega načrta izvajanja posegov in ob izvedbi
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omilitvenih ukrepov iz okoljskega poročila za dopolnjeni osnutek Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (Dopolnitve okoljskega poročila ..., 2010, str. 18).
Opombe:
V predlogu Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana so bili vključeni omilitveni ukrepi iz okoljskega poročila in večina priporočil nosilcev urejanja prostora. Poleg tega so
bile upoštevane tudi nekatere pobude in pripombe, ki so bile podane v javni razpravi. Na podlagi celovitega pregleda predloga Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana je
bilo ugotovljeno, da so vplivi na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino manjši, kot pa v dopolnjenem osnutku Izvedbenega prostorskega načrta Mestne
občine Ljubljana (Dopolnitve okoljskega poročila ..., 2010, str. 4).
V dopolnitvah predloga Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana so bile upoštevane pripombe nosilcev urejanja prostora, ki so jih podali v mnenjih in soglasjih o
sprejemljivosti strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. Na podlagi pregleda dopolnjenega predloga Izvedbenega prostorskega načrta Mestne
občine Ljubljana je bilo ugotovljeno, da so vplivi na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino manjši, kot pa v predlogu in dopolnjenem osnutku
Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (Dopolnitve okoljskega poročila ..., 2010, str. 4–5).
Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, z datumom: 30. 6. 2010, za Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – strateški
del in izvedbeni del: Vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del so sprejemljivi ob
izvedbi omilitvenih ukrepov (Odločba, 2010).
Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika:
Izhodišča za pripravo okoljskega poročila:
Okoljska izhodišča so pravni reţimi, omejitve, okviri, pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne
dediščine, ki so v skladu s predpisi s področja varstva okolja določene kot obvezna podlaga za pripravo planov. V okviru priprave predmetnega okoljskega poročila okoljska izhodišča izhajajo
iz: nacionalnih zakonov in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov; drţavnih ali občinskih prostorski in drugih aktov; strateških dokumentov na drţavni in lokalni ravni; pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostor; preteklih in sedanjih problemov na obravnavanem območju (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 10).
Med dokumenti, ki so podlaga za pripravo obravnavanega okoljskega poročila, sta navedena tudi Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta za Občino Vrhnika (LUZ d.d., februar
2011, popravek DO september 2012) ter Poplavna študija (Podjetje za urejanje hudournikov, d.d. in Matija Bogdan Marinček, s.p., december 2010) (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013,
str. 10).
Okoljski cilji obravnavanega prostorskega akta:
Okoljski cilji občinskega prostorskega načrta so okoljski cilji, ki se nanašajo na občinski prostorski načrt in ustrezajo značilnostim okolja na območju oziroma področju plana. Okoljski cilji
obravnavanega občinskega prostorskega načrta so opredeljeni na podlagi stanja okolja in Nacionalnega programa varstva okolja 2005–2012 ter nekaterih drugih programskih dokumentov.
Eden od okoljskih ciljev obravnavanega prostorskega akta je tudi »zagotovljena poplavna varnost« in izbrani kazalec za opredelitev ocene vpliva prostorskega akta na okoljske cilje
prostorskega akta »površina stavbnih zemljišč v poplavnih območjih (razredih poplavne nevarnosti)« (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 75).
Obrazloţitev izbire okoljskega cilja »zagotovljena poplavna varnost« in pripadajočega kazalca (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 78): Na območju občine se v območju poplav
(katastrofalne, redke, pogoste) nahaja 207,21 ha stavbnih zemljišč. V dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrt so predvidene ureditve in posegi v območju poplav. Z opredeljenim
okoljskim ciljem se ţeli zagotoviti poplavno varnost ter v povezavi s tem ohranjeno zdravje ljudi. Na podlagi kazalnika »površina stavbnih zemljišč v poplavnih območjih (razredih poplavne
nevarnosti)« bo mogoče oceniti poslabšanje poplavne varnosti na območju občine. Vir podatkov o površini nepozidanih stavbnih zemljišč je veljavni prostorski plan občine Vrhnika in
dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Vrhnika in Opozorilna karta poplav (MKO ARSO).
Opis kazalca za okoljski cilj »zagotovljena poplavna varnost« (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 100):
Kazalec stanja okolja: površina stavbnih zemljišč v poplavnih območjih (razredih poplavne nevarnosti)  Stanje kazalca: območje katastrofalnih poplav: 120,34 ha; območje pogostih
poplav: 0,15 ha; območje redkih poplav: 86,72 ha (OIKOS, d.o.o. – preračuni, Opozorilna karta poplav, MKO-ARSO, Atlas okolja, februar 2011, veljavna namenska raba prostora občine
Vrhnika).  Ocena smeri gibanja in vrednost kazalca: zmanjšanje vrednosti – območje katastrofalnih poplav: 84,39 ha; območje pogostih poplav: 0,12 ha; območje redkih poplav: 49,00 ha –
zmanjšanje vrednosti pomeni pozitivno smer gibanja kazalca (Oikos, d.o.o. – preračuni, Opozorilna karta poplav, MKO-ARSO, Atlas okolja, februar 2011 in predvidena namenska raba
prostora – dopolnjen osnutek, LUZ, d.d., februar 2011). V dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta se velik del stavbnih zemljišč izvzema iz območij poplav, kar pomeni
izboljšanje poplavne varnosti. Kljub temu ostajajo stavbna zemljišča v poplavnim območjih. Prav tako so predvidene nove ureditve in posegi v območju poplav. V dopolnjenem osnutku se
predvideva več protipoplavnih ukrepov in sicer: načrtovanje zadrţevalnika na Beli kot protipoplavni ukrep za mesto Vrhnika; potreba po definiciji lokacije zadrţevalnika na območju
Drenovega Griča in Lesnega Brda. Rezultati hidroloških in hidravličnih analiz obstoječega stanja, ki so bili pridobljeni v okviru Poplavne študije za območje občine Vrhnika (PUH, april
2011), kaţejo, da so območja sedanje in predvidene pozidave v razredu male in v razredu srednje poplavne nevarnosti ali pa poplavno niso ogroţena. Načeloma so posegi na predlaganih
območjih dopustni, seveda upoštevaje omejitve glede vrste rabe ter obsega oziroma gostote poselitve posameznih območij in izvedbi omilitvenih ukrepov.
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Opredelitev in vrednotenje vplivov obravnavanega prostorskega akta na okoljski cilj »zagotovljena poplavna varnost« (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 101):
Opredelitev vpliva: posegi v poplavna območja in poslabšanje poplavne varnosti  Opis in obrazloţitev vpliva: V dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta se velik del stavbnih
zemljišč izvzema iz območij poplav, kar pomeni izboljšanje poplavne varnosti. Kljub temu ostajajo stavbna zemljišča v poplavnih območjih. Prav tako so predvidene nove ureditve in posegi
v območju poplav. Vpliv bo: neposreden, saj bo za gradnjo novih objektov in umeščanje novih dejavnosti v prostor prišlo do spremembe poplavnih površin in poslabšanja poplavne varnosti;
kumulativen, saj se objekti v poplavnih območjih ţe nahajajo; trajen, saj je poplavljanje proces, ki je prisoten v naravi; do vpliva bo zagotovo prišlo, saj bo občinski prostorski načrt omogočil
gradnjo novih objektov in umeščanje novih dejavnosti v prostor, ki se bodo gradili ves čas veljavnosti občinskega prostorskega načrta.
Dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta predvideva, da se bo velik del obstoječih stavbnih zemljišč izvzel iz območij poplav, kar pomeni izboljšanje poplavne varnosti. Kljub temu
stavbna zemljišča ostajajo v poplavnih območjih. Prav tako so predvidene nove ureditve in posegi v območju poplav. Ţe sam dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta predvideva
več protipoplavnih ukrepov, in sicer: načrtovanje zadrţevalnika na Beli kot protipoplavni ukrep za mesto Vrhnika; potreba po definiciji lokacije zadrţevalnika na območju Drenovega Griča in
Lesnega Brda.
Dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta prav tako predvideva določila za varstvo pred poplavami, ki jasno zapovedujejo ohranjanje retencijskih površin, na poplavnem območju
prepovedujejo vse dejavnosti in vse posege v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroţenost območja ter za vsak
poseg v poplavno območja, ki je prikazano v Prikazu stanja prostora, predvidevajo obvezno pridobitev in upoštevanje usmeritev in projektnih pogojev ter pridobitev soglasja organa,
pristojnega za vode.
Občina Vrhnika je v postopku priprave občinskega prostorskega načrta pristopila tudi k izdelavi Poplavne študije za območje občine Vrhnika (PUH, april 2011). Slednja je obsegala zgolj
preveritev obstoječega stanja in podala zgolj stanje poplavne nevarnosti na območju občine Vrhnika, brez opredelitve do predvidenih novih posegov, ki jih predvideva dopolnjeni osnutek
občinskega prostorskega načrta in brez konkretnih omilitvenih ukrepov. Ne glede na to iz poplavne študije izhaja, da so območja sedanje in predvidene pozidave v razredu male in v razredu
srednje poplavne nevarnosti ali pa poplavno niso ogroţena. Načeloma so posegi na predlaganih območjih dopustni, seveda upoštevaje omejitve glede vrste rabe ter obsega oziroma gostote
poselitve posameznih območij, ki jih navaja Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja. Glede na navedeno je pripravljavec okoljskega poročila v nadaljevanju podal omilitveni ukrep, ki bo predvidel na poplavnih območjih določitev namenske rabe
prostora v skladu z omenjeno uredbo.
Ocena vpliva izvedbe obravnavanega prostorskega akta na zastavljeni okoljski cilj »zagotovljena poplavna varnost« (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 102):
Iz vrednotenja vplivov izhaja, da bo izvedba obravnavanega prostorskega akta imela tako negativne kot pozitivne vplive na zastavljeni okoljski cilj. Tako bo na eni strani prišlo do bistvenega
zmanjšanja nepozidanih stavbnih zemljišč na poplavnih območjih in opredelitve omilitvenih ukrepov, na drugi strani pa občinski prostorski načrt opredeljuje nove posege v poplavna
območja. Do vseh opredeljenih negativnih vplivov bo prišlo postopoma, skladno z izvedbo načrtovanih posegov, vendar je pripravljavec okoljskega poročila ocenil, da je negativne vplive
mogoče dodatno omiliti z upoštevanjem podanega omilitvenega ukrepa.
Pripravljavec okoljskega poročila je ocenil, da bo zaradi izvedbe obravnavanega prostorskega akta sicer prišlo do umestitve novih posegov v poplavna območja, vendar je opredeljene vplive
mogoče omiliti. Vpliv izvedbe občinskega prostorskega načrta na okoljski »zagotovljena poplavna varnost« bo nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. V primeru neupoštevanja
podanih omilitvenih ukrepov bi imela izvedba občinskega prostorskega načrta bistven negativni vpliv.
Opombe: Izhodišče za vrednotenje vplivov na izbrane okoljske cilje je bil Dopolnjen osnutek OPN za območja Občine Vrhnika (LUZ d.d., februar 2011). V postopku pridobivanja mnenja o
ustreznosti sta bili ţe pridobljeni pozitivni mnenji od Ministrstva za zdravje (segmenti zrak, hrup, vode in zdravje ljudi) in Ministrstva za kulturo (segment kulturne dediščine). V postopku
pridobivanja mnenja o ustreznosti okoljskega poročila je bilo izvedeno dodatno usklajevanje z Zavodom RS za varstvo narave, OE LJ (segment narava). Na podlagi informacij in zaključkov
sestankov iz omenjenega usklajevanja se je pripravil popravljen Dopolnjen osnutek OPN za območja Občine Vrhnika (LUZ d.d., september 2012). V popravljenem dopolnjenem osnutku so
bili izbrisani posamezni posegi, ki so predstavljali pomemben vpliv na segment narava. Te posege občinski prostorski načrt ne obravnava več in skladno s tem tudi niso predmet tega
okoljskega poročila. Ključna sprememba v popravljenem dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta je izvzem obvoznic iz izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta. To pa
je bilo izhodišče, da se vrednotenje vplivov na okoljske cilje izvede za popravljen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta. Na podlagi navedenega je pripravljavec okoljskega
poročila ponovno izvedel vrednotenje vplivov na okoljski cilj »ohranjena biotska in krajinska pestrost« (segment narava). Za ta okoljski cilj so prečiščeni tudi omilitveni ukrepi in program
monitoringa. Upoštevajoč dejstvo, da so v popravljenem Dopolnjenem osnutku OPN za območja Občine Vrhnika (LUZ d.d., september 2012) v veliki meri ţe vključeni omilitveni ukrepi, ki
so bili opredeljeni v okoljskem poročilu (OIKOS d.o.o., april 2011), ki je obravnaval dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta (LUZ d.d., februar 2011), in dejstvo, da so na
izdelano okoljsko poročilo bila ţe pridobljena pozitivna mnenja Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kulturo v okviru te dopolnitve (september 2012), pripravljavec okoljskega poročila ni
izvedel ponovnega vrednotenja vplivov na ostale izbrane okoljske cilje. Tako je vsebina vrednotenja vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta na ostale okoljske cilje ostala
nespremenjena, razen za okoljski cilj »ohranjena biotska in krajinska pestrost« (segment narava). Preverjanje ustreznosti vključitve omilitvenih ukrepov iz tega okoljskega poročila bo
pripravljavec okoljskega poročila izvedel ob pripravi predloga občinskega prostorskega načrta in pred postopkom pridobivanja sklepa o sprejemljivosti (Okoljsko poročilo za Občinski ...,
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2013, str. 88).
Pričakovani vplivi obravnavanega prostorskega akta:
Na podlagi ključnih ugotovitev iz stanja okolja, dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta ter prikaza sedanjega stanja kazalcev iz stanja okolja in njihove predvidene vrednosti po
izvedbi občinskega prostorskega načrta so opredeljeni vsi pričakovani vplivi občinskega prostorskega načrta. Vplivi so opredeljeni ne glede na njihov značaj ter oceno o tem, ali so bistveni ali
ne (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 63).
Posegi v poplavna območja in poslabšanje poplavne varnosti (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 64):

Moţne posledice: Poslabšanje poplavne varnosti območja.

Značaj vpliva: V obstoječem stanju se nahajajo objekti in stavbna zemljišča na območju poplav. Zaradi izvedbe občinskega prostorskega načrta lahko pride do poslabšanja poplavne
varnosti neposredno na območju občine kot tudi daljinsko zaradi vpliva eliminacij razlivnih površin in pojava poplav na območju izven obravnavanega območja.

Verjetnost vpliva: Izdelana je Poplavna študija (Podjetje za urejanje hudournikov d.d. in Matija Bogdan Marinček, s.p., april 2011), ki mora biti kot obvezna strokovna podlaga
skupaj z omilitvenimi ukrepi upoštevana v odloku o občinskem prostorskem načrtu. Tako bo do posegov v poplavna območja zagotovo prišlo.
Omilitveni ukrepi:
Predlagani so omilitveni ukrepi za preprečitev, zmanjšanje in čim popolnejšo odpravo posledic kakršnih koli znatnih škodljivih vplivov izvajanja obravnavanega občinskega prostorskega
načrta (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 137).
Med omilitveni ukrepi za doseganje okoljskih ciljev v okviru okoljskega cilja »zagotovljena poplavna varnost« podan naslednji ukrep: V občinski prostorski načrt in prostorske izvedbene
pogoje naj se vključijo omilitveni ukrepi iz Poplavne študije za območje občine Vrhnika (PUH, april 2011 in morebitne dopolnitve).  Utemeljitev ukrepa: Iz Poplavne študije za območje
občine Vrhnika (PUH, april 2011) izhaja, da so posegi na predlaganih območjih dopustni ob upoštevanju zakonsko opredeljenih omejitev glede vrste rabe ter obsega oziroma gostote poselitve
posameznih območij in izvedbi omilitvenih ukrepov, predlaganih s študijo. Na osnovi rezultatov hidravličnih računov so bili predvideni omilitveni ukrepi na vseh območjih sedanje in
predvidene pozidave. Pri tem je bilo upoštevano načelo, da se dosedanja poplavna območja ohranijo v največji moţni meri.  Časovni okvir: Omilitvene ukrepe se v občinski prostorski načrt
vključi najkasneje do predloga le-tega, izvedba na terenu velja za čas veljavnosti občinskega prostorskega načrta.  Izvedljivost ukrepa, ocena ustreznosti in način spremljanja uspešnosti:
Omilitveni ukrep je ustrezen in izvedljiv, kar je bilo opredeljeno in z enovitim matematičnim modelom preverjeno v Poplavni študiji za območje občine Vrhnika (PUH, april 2011) (Okoljsko
poročilo za Občinski ..., 2013, str. 139–140).
Opombi: Zakonsko predpisani omilitveni ukrepi, omejitve in predvideni postopki niso povzeti, pripravljavec okoljskega poročila je privzel, da se bodo le-ti upoštevali in izvedli. Prav tako
med omilitvenimi ukrepi pripravljavec okoljskega poročila ni ponavljal usmeritev iz smernic. Predvideval je, da se bo občinski prostorski načrt uskladil s smernicami oziroma s pristojnimi
nosilci urejanja prostora (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 137).
Sklepna ocena:
Na podlagi ugotovitev tega okoljskega poročila je pripravljavec le-tega ocenil, da je dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta z vidika vplivov izvedbe občinskega prostorskega
načrta na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine sprejemljiv ob upoštevanju podanih omilitvenih ukrepov in izvedbi potrebnih uskladitev, ki izhajajo iz
okoljskega poročila ter iz smernic nosilcev urejanja prostora (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 158).
Strokovne podlage za in njihovo upoštevanje v občinskem prostorskem načrtu:
Pripravljavec okoljskega poročila se je opredelil tudi do poplavne študije (Poplavna študija – Podjetje za urejanje hudournikov, d.d. in Matija Bogdan Marinček, s.p., december 2010, april
2011) (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 33):
Predstavlja eno pomembnejših strokovnih podlag za občinski prostorski načrt. Gre za hidrološko hidravlično študijo vodotokov na območju občine Vrhnika. V študiji je podana ocena sedanje
stopnje poplavne ogroţenosti območja. Na tej osnovi so izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti.
Predmetna poplavna študija je podala stanje poplavne nevarnosti na območju občine Vrhnika brez opredelitve do predvidenih novih posegov, ki jih predvideva dopolnjen osnutek občinskega
prostorskega načrta in brez konkretnih omilitvenih ukrepov.
Na podlagi poplavne študije in veljavne zakonodaje je sicer mogoče sklepati o ustrezni namenski rabi prostora na območju poplavne nevarnosti. Poplavna študija se ne opredeljuje do
posameznih predvidenih posegov in zanje ne podaja konkretnih omilitvenih ukrepov. V času priprave obravnavanega okoljskega poročila je bila Poplavna študija za območje občine Vrhnika
(PUH, april 2011) še v postopku potrditve s strani pristojnih institucij, zaradi česar pripravljavec okoljskega poročila meni, da ne gre izključiti njenih morebitnih dopolnitev. Pripravljavec
okoljskega poročila navaja, da je glede na navedeno Poplavna študija sicer bila vključena v pripravo obravnavanega okoljskega poročila, vendar zgolj v podanih okvirih.
Smernice nosilcev urejanja prostora:
Podana je analiza upoštevanja/neupoštevanja smernic nosilcev urejanja prostora pri izdelavi občinskega prostorskega načrta. Analiza je podana le za smernice, ki so relevantne iz vidika
priprave okoljskega poročila (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 36).
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Smernice Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami (z dne 8. 6. 2009) (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 36):
Pri pripravi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta so bile smernice v celoti upoštevane, saj jih tako strateški, kot izvedbeni del smiselno povzemata (LUZ, d.d., februar 2011).
Občinski prostorski načrt Vrhnika (LUZ, d.d., februar 2011) skladno z veljavno zakonodajo na področju voda in smernicami vključuje tudi skrb za zmanjševanje nevarnosti poplav.
Skladno s smernicami se je za območje Vrhnike preverila poplavna ogroţenost skladno z veljavno zakonodajo.
Pripravljena je bila poplavna študija, ki pa je podala zgolj stanje poplavne nevarnosti na območju občine Vrhnika brez opredelitve do predvidenih novih posegov, ki jih predvideva dopolnjen
osnutek občinskega prostorskega načrta in brez konkretnih omilitvenih ukrepov. Tako je na podlagi poplavne študije in veljavne zakonodaje sicer mogoče sklepati o ustrezni namenski rabi
prostora na območju poplavne nevarnosti, poplavna študija pa se ne opredeljuje do posameznih predvidenih posegov in zanje ne podaja konkretnih omilitvenih ukrepov. V času priprave
obravnavanega okoljskega poročila je bila Poplavna študija za območje občine Vrhnika (PUH, april 2011) še v postopku potrditve s strani pristojnih institucij, zaradi česar ne gre izključiti
njenih morebitnih dopolnitev.
Na podlagi Poplavne študije bo dopolnjen: prikaz poplavnih območij in splošni 58. člen (varstvo pred poplavami) v občinskem prostorskem načrtu.
Stanje okolja:
 Izhodiščno obstoječe stanje okolja:
Površinske in podzemne vode – Stanje voda (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 49):
Z vidika vodnega okolja se občina deli na tri enote: barje, kras in prepletanje krasa z nekrasom. Glavni vodotok v občini je Ljubljanica, ki ima obseţno kraško zaledje.
Na območju občine Vrhnika so območja redkih in pogostih poplav, ki se pojavljajo predvsem v ravninskem delu na jugovzhodu občine oziroma območje Barja in Podlipske doline. Za Barje
so značilne poplave ob izjemno velikih prilivih vode. Poplave večjega obsega imajo povratno dobo 5–10 let. Vsakoletne poplave pokrijejo okoli 15 % površine. Pojavijo se nekajkrat letno,
predvsem v jesensko zimskem času, včasih tudi spomladi. Med prizadevanji za osušitev Barja je bil med leti 1772 in 1782 zgrajen Gruberjev prekop, nato pa so sledili še številni drugi posegi
(LUZ, 2008).
Območje občine Vrhnika je na precejšnjem urbaniziranem območju pod vplivom visokih voda Ljubljanice, delno poplavno ogroţena pa so tudi območja pritokov iz zaledja.
Glede na podatke MKO-ARSO, (Atlas okolja, februar 2011), se na območju občine pojavljajo katastrofalne (skupna površina 77504,00 ha), pogoste (skupna površina 8238,09 ha) in redke
poplave (skupna površina 34203,99 ha). Opomba: Gre za Opozorilno karto poplav.
Pri preseku veljavne namenske rabe prostora in sloja poplav je pripravljavec okoljskega poročila ugotovili naslednje: v območju katastrofalnih poplav se nahaja 120,34 ha stavbnih zemljišč
(oznake P (proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti), R (šport in rekreacija), S (stavbna zemljišča), T (območje transporta), K (kmetijsko gospodarstvo)); v območju pogosti poplav se nahaja
0,15 ha stavbnih zemljišč (oznake K, P in S); v območju redkih poplav se nahaja 86,72 ha stavbnih zemljišč (oznake C (oskrbne, storitvene in druţbene dejavnosti), K, P in S).
Izdelana je Poplavna študija (PUH d.d. in Matija Bogdan Marinček, s.p., december 2010, april 2011).
 Poplavna študija (PUH d.d. in Matija Bogdan Marinček, s.p., december 2010, april 2011) (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 33):
Po projektni nalogi naročnika je območje obdelave razdeljeno na dve medsebojno odvisni enoti in sicer:
Območje A: Obsega območje zahodno in severno od avtoceste. To območje predstavlja bolj poseljeni in urbanizirani del kot območje B. Na tem območju vodotoki večkrat prečkajo
pomembnejše komunikacije, kot sta regionalna cesta Ljubljana–Vrhnika, ostale lokalne povezave in opuščeno traso ţelezniške proge. Izvedenih je tudi veliko premostitev, ki pa so v večjih
primerih hidravlično neustrezne (na primer mostovi ob Beli na Idrijski cesti). Območje obdelave obsega Vrhniko, Staro Vrhniko, Verd, Mirke, del Sinje Gorice nad regionalno cesto R2–409
Ljubljana–Vrhnika, dolino Podlipščice z Podlipo in Smrečjem, Mala Ligojna, Drenov Grič, Kurja vas.
Območje B: Obsega območje vzhodno in juţno od avtoceste (Barje, Sinja Gorica pod avtocesto, Blatna Brezovica, Bevke). Ta del se nahaja na območju Barja. Je preteţno neposeljen del, ob
njem je novejša poselitev, ki sili na Barje. V preteklosti (začetki v letu 1780) so potekala sistematična širokopotezna osuševanje, izkopana je bila mreţa odvodnih jarkov, izravnali so strugo
pritokov Ljubljanice in s tem občutno zniţali gladino talne vode. Z območij visokega barja so rezali šoto. Vendar pa so se stoletna prizadevanja za osušitev barja le deloma uresničila. Na
območju Barja pogosto prihaja do poplav, te površine predstavljajo pomemben naravni retencijski prostor. Zaraščene kmetijske površine, intenzivno obdelane njive, črne gradnje in kupi
odpadkov slabšajo ohranjenost naravnega okolja.
V zaključkih Poplavne študije je bilo ugotovljeno, da se pojavljajo na območju Zrnice (območje nad avtocesto) večje poplavne površine pri nastopu padavin 100-letne verjetne povratne dobe,
in sicer na sotočju Zrnice – Štefanovega grabna, Mrzlega potoka in desnega pritoka. Površine so glede na veljavno namensko rabo prostora kmetijske, pozidava je na obrobju dolin vodotokov.
Ogroţene so tri obstoječe hiše ob Mrzlem potoku. V nadaljevanju se iz Mrzlega potoka vode prelijejo tudi čez levi breg in odtekajo navzdol proti glavni cesti po melioracijskih jarkih in po
površinah, kjer pa so globine manjše, do 0,3 m. Poplave površin nad glavno cesto lahko povzročijo lastne večdnevne padavine tudi krajše verjetne povratne dobe od Q100 let, ker vode ne
morejo odtekati na barje, ki je poplavljeno iz podobnih razlogov, tla pa so slabo do neprepustna. Zato se te vode le počasi izsušijo. Neposredno Zrnica poplavi tudi del zaselka Drenov Grič na
desnem bregu potoka, gorvodno od glavne ceste Ljubljana–Vrhnika.
Iz aprilske verzije Poplavne študije za območje občine Vrhnika (PUH d.d., april 2011) izhaja, da so območja sedanje in predvidene pozidave v razredu male in v razredu srednje poplavne
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nevarnosti ali pa poplavno niso ogroţena.
Med ključnimi ugotovitvami je navedeno tudi naslednje (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 51): na območju občine Vrhnika so v ravninskem delu na jugovzhodu občine oziroma
območju Barja in Podlipske doline prisotna območja redkih, katastrofalnih in pogostih poplav; na območju občine Vrhnika so prisotna območja redkih, katastrofalnih in pogostih poplav, ki se
pojavljajo predvsem v ravninskem delu na jugovzhodu občine oziroma območje Barja in Podlipske doline.
Tla:
Ena od ključnih ugotovitev, ki se nanašajo na tla, je, da so protierozijski ukrepi potrebni na območju Polhograjskega hribovja in Menišije na meji z občino Borovnica (Okoljsko poročilo za
Občinski ..., 2013, str. 48).
 Varstvena, varovana, zavarovana, degradirana območja:
V seznamu vrst varstvenih, varovanih in zavarovanih območij, ki so na območju obravnavane občine, so tudi: poplavna območja, vodno in priobalno zemljišče celinskih voda, erozijska
območja. Omenjene vrste območij z opredelitvijo pravnih aktov in omejitev pri prostorskem načrtovanju so podane v prilogi obravnavanega okoljskega poročila (Okoljsko poročilo za
Občinski ..., 2013, str. 62).
Varovano območje: poplavna območja  Pravna akta: Zakon o vodah (ZV-1), Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroţenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja  Povzetek omejitev pri prostorskem načrtovanju: Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroţenost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Posegi morajo biti usklajeni s pogoji in omejitvami iz uredbe (Priloga T2 ..., 2013).
Varovano območje: vodno in priobalno zemljišče celinskih voda  Pravni akt: Zakon o vodah (ZV-1)  Povzetek omejitev pri prostorskem načrtovanju: Na vodnem in priobalnem zemljišču
ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor, razen za: gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno
infrastrukturo; gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih; ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda; ukrepe, ki
se nanašajo na ohranjanje narave; gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (na primer objekt za
zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih; gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaţenjem; gradnjo
objektov, namenjenih obrambi drţave, zaščiti in reševanju ljudi, ţivali in premoţenja ter izvajanju nalog policije. Prepovedane so dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: ogroţali stabilnost
vodnih in priobalnih zemljišč; zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda (Priloga T2 ..., 2013).
Varovano območje: erozijska območja  Pravni akt: Zakon o vodah (ZV-1)  Povzetek omejitev pri prostorskem načrtovanju: Na erozijskem območju je prepovedano: poseganje v prostor
na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov; ogoljevanje površin; krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in sneţne odeje, uravnavajo odtočne razmere
ali kako drugače varujejo niţje leţeča območja pred škodljivimi vplivi erozije; zasipavanje izvirov; nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih;
omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer; odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov; zasipavanje z odkopnim ali
odpadnim materialom; odvzemanje naplavin z dna in breţin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge; vlačenje lesa (Priloga T2 ..., 2013).
V prilogi okoljskega poročila so prikazana tudi območja površinskih vodotokov z območji pojavljanja poplav – območja pojavljanja poplav so prikazana na podlagi Opozorilne karte poplav
(Priloga T2 ..., 2013).
Verjeten razvoj stanja okolja, v kolikor se občinski prostorski načrt ne izvede:
V primeru, da se občinski prostorski načrt ne izvede, je pripravljavec okoljskega poročila predvideno stanje okolja napovedal na podlagi trenutnega stanja okolja in trendov (Okoljsko poročilo
za Občinski ..., 2013, str. 72).
V podanem opisu predvidenega stanja okolja, v kolikor se občinski prostorski načrt ne bi izvedel, ki se nanaša na segment »vode«, je navedeno tudi, da se zaradi relativno velikih površin
stavbnih zemljišč (med njimi se nahajajo tudi nepozidana stavbna zemljišča) v poplavnih območjih ob neizvedbi občinskega prostorskega načrta poplavna ogroţenost ne bo spremenila in bo
ostala nespremenjena, v primeru pozidave nepozidanih stavbnih zemljišč na poplavnih območjih pa se bo celo poslabšala (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 72). V delu, ki se
nanaša na segment »zdravje ljudi«, je navedeno tudi, da so prisotna poplavna območja, na katerih se nahajajo še nepozidana stavbna zemljišča. V primeru neizvedbe občinskega prostorskega
načrta se lahko pričakuje, da se bodo prosta stavbna zemljišča pozidala, kar bi v primeru novih pozidav na poplavnih območjih povečalo poplavno ogroţenost ljudi na teh območjih (Okoljsko
poročilo za Občinski ..., 2013, str. 73).
Odnos do drugih planov:
Obravnavani so določeni plani oziroma prostorski akti na drţavni ravni. Na regionalni ravni sta omenjeni oziroma obravnavani nalogi: Strokovne podlage za pripravo Regionalnega
prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije in Strokovne podlage urejanja javnega prometa v Ljubljanski urbani regiji (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 24–25). Opomba:
Navedbe se ne opredeljujejo do poplavne problematike.
Obravnavani so tudi temeljni novi prostorski akti sosednjih občin (različne faze priprave) (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 26). Opomba: Pripravljavec okoljskega poročila se je
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predvsem/večinoma osredotočil na predvidene posege na meji z občino. Navedbe se ne opredeljujejo do poplavne problematike.
Opombe:
Datum priprave okoljskega poročila: februar 2011 – dopolnitve: december 2011, april 2012, junij 2012, julij 2012, september 2012, december 2012, februar 2013 (Okoljsko poročilo za
Občinski ..., 2013, str. 2).
Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika, na podlagi katerega je bilo pripravljeno okoljsko poročilo, je bil v procesu priprave obravnavanega okoljskega poročila večkrat dopolnjen. Okoljsko
poročilo je bilo sicer po vsaki dopolnitvi aţurirano (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 154).
Tekom postopka priprave dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta je pripravljavec okoljskega poročila na podlagi osnutka občinskega prostorskega načrta, analize stanja okolja
in izvedenega terenskega ogleda naročnika in prostorskega načrtovalca opozoril na nesprejemljivost nekaterih obstoječih in predvidenih posegov. Pri izdelavi obravnavanega okoljskega
poročila je pripravljavec le-tega ugotovil, da so bile ključne pripombe večinoma ustrezno upoštevane in občinski prostorski načrt temu primerno dopolnjen (Okoljsko poročilo za Občinski ...,
2013, str. 67).
Med podatki o procesu izdelave okoljskega poročila je navedeno tudi (Okoljsko poročilo za Občinski ..., 2013, str. 155):

Pripravljavec občinskega prostorskega načrta je bil opozorjen tudi o posegih na poplavna območja.

V maju 2009 je bil sklican usklajevalni sestanek v zvezi s področjem voda pri pripravi občinskega prostorskega načrta. Prisotni so bili predstavniki Agencije RS za okolje,
pripravljavca in izdelovalca občinskega prostorskega načrta ter izdelovalci okoljskega poročila. Na sestanku so bila predstavljena obstoječa in predvidena stavbna zemljišča v
poplavnih območjih. Ugotovljeno je bilo, da se na območju občine poleg poplav iz Opozorilne karte poplav, pojavljajo tudi poplave na drugih območjih (Hribski potok – ogroţa
območje jugovzhodno od Bele, Bela – ogroţa Betajnovo, Zornica in Joštov graben – ogroţata Drenov Grič). Za nekatera od teh območij so bile ţe izdelane strokovne podlage. S
strani Agencije RS za okolje je bilo poudarjeno, da bo potrebno v primeru, da se z občinskim prostorskim načrtom načrtujejo novi posegi v poplavna območja, izdelati karto
poplavne nevarnosti. To karto je potrebno izdelati do faze predloga občinskega prostorskega načrta. Občina sama presodi, ali je potrebna karta za celo občino (boljša izbira) ali za
manjša zaključena območja.
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