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Izvleček
V letih 2010, 2012, 2013 in 2014 so Slovenijo prizadele hujše poplave. Prizadele so tudi območje
spodnje Mislinjske doline, ki ga obravnavamo v magistrski nalogi. Obseg zadnjih poplav iz leta 2012 je
služil kot izhodišče za proučevanje širjenja poselitve na poplavnih območjih. V nalogi je najprej orisana
poplavna problematika v Sloveniji. Sledi predstavitev metode dela. Za območje obravnave je nato
predstavljeno spreminjanje poselitve od 1821 do 2014 na osnovi kart druge vojaške izmere AvstroOgrske monarhije, podatkov o letniku izgradnje iz katastra stavb in ortofotov Cikličnega
aerofotografiranja Slovenije od 1999 do 2014. Predstavljene so tudi spremembe namenske rabe od leta
1985 do leta 2014 ki smo jih pridobili iz prostorskih aktov občin za tri različne časovne preseke (1985,
1999 oz. 2004 in 2014). Narejena je bila tudi vsebinska analiza prostorskih aktov, kjer smo iskali
predvsem določbe, ki se nanašajo na varstvo pred poplavami ter varstvo poplavnih območij. Nazadnje
je analizirana še višina poplavne vode na objektih v poplavah v novembru leta 2012. Ugotovitve kažejo,
da se v tekstualnih delih prostorskih aktov posveča pozornost varovanju pred poplavami, pri sami
uresničitvi določb pa nastopijo težave. Na obravnavanem območju se namreč vseskozi povečuje število
zemljišč, ki so v namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča, veča pa se tudi število zgrajenih
objektov. Objekti na območjih, ki jih ob poplavah poplavi voda, pa ob tem utrpijo veliko škode. Z
omejevanjem širjenja stavbnih zemljišč na poplavna območja bi se lahko izognili materialni škodi ob
poplavah.
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Abstract
Slovenia was affected by severe floods in 2010, 2012, 2013 and 2014. The region of the Lower Mislinja
valley, with which I dealt with in my master thesis, was among them, too. The extent of latest floods
from 2012 was the basis where to study the settlement density growth. First I outlined the flood issue in
Slovenia. Then the methodology of thesis is presented. Then the settlement growth from 1821 to 2014
is presented. It is based on the Second military charts of the Austro-Hungarian Monarchy from 18211836, the Building cadastre (the attribute describing the year in which houses were constructed) and
orthophoto maps from Cyclical Aerial Surveying of Slovenia from 1999 to 2014. The land use changings
especially areas of buildings from 1985 to 2014 is also presented. These have been collected from spatial
planning regulations and acts of municipalities for three different time sections (1985, 1999 or 2004 and
2014). The analysis of spatial planning acts of municipalities was made, where we searched for
regulations connected with flood-safety and the safety of potentially flooded areas. The last topic
discussed in this work is the flood water height level on buildings flooded in the year 2012. It has been
concluded that the spatial planning acts of municipalities pay attention to flooding, but there are troubles
realizing them in practice. On the discussed area there is a constant increase in the number of building
plot, as well as, number of facilities is growing through time All the facilities having been built in this
areas, suffer from immense damage, when flooded. The damage could be avoided by the restriction of
building land spread on flood threated terrain.
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1 UVOD
Ljudje se že od nekdaj srečujemo z naravnimi nesrečami. Kljub temu, da se zavedamo njihovega obstoja,
pa nas vedno znova presenetijo. Poplave so vrsta naravnih nesreč, ki v svetovnem merilu prizadenejo
največ ljudi in povzročijo največjo gospodarsko škodo (Brilly et al., 1999). Poplave same po sebi niso
škodljive in ne ogrožajo naravnega prostora. Problemi so nastali, ko so se na poplavna območja, ki sicer
pripadajo vodotokom, naselili ljudje. Verjetnost, da pride do škode ali žrtev, je namreč poleg značilnosti
pojava poplav odvisna od prisotnosti in aktivnosti človeka na poplavnih območjih (Brilly et al., 1999).
Za prisotnost človeka na poplavnih območjih pa so pristojne občine, ki se ukvarjajo z načrtovanjem
večjega dela prostora na njihovem ozemlju (Komac et al., 2008). V magistrski nalogi smo obravnavali
območje spodnje Mislinjske doline, ki so ga leta 2012 prizadele hude poplave (Triglav Čekada, 2014).
Želeli smo preveriti, ali se v spodnji Mislinjski dolini stavbna zemljišča res vse bolj širijo na območja
ob rekah in s tem na poplavna območja.

1.1 Cilj in namen naloge
V nalogi smo želeli pokazati, da ljudje ne bi smeli brez razmisleka poseljevati območja ob vodotokih,
kot se je to do sedaj marsikje dogajalo, saj je lahko nevarno za ljudi, prav tako pa lahko povzroči veliko
materialne škode. Cilj naloge je preučevati širjenje poselitve na območju ob reki Mislinji, ki je bilo
dokazano poplavljeno v novembru leta 2012. Prav tako smo želeli pokazati, da se je delež pozidanih
zemljišč na območju obravnave s časom večal. Ravnice ob rekah so v večini primerov gosto poseljene,
čeprav so namenjene tudi razlivanju vode, ko stalna struga rek postane premajhna za občasne velike
količine vode. Ob velikih količinah vode zato pride do poplavljanja objektov, ki so zgrajeni na poplavnih
območjih. Tako je bilo tudi ob poplavah na obravnavanem območju v letu 2012. Želeli smo tudi
pokazati, kako visoko so bili v omenjenih poplavah poplavljeni objekti.
Hipoteza: Na območju ob Mislinji, ki je bilo v letu 2012 poplavljeno, se je pozidava skozi čas
povečevala, ker so to dovoljevali prostorski akti občin.

1.2 Struktura naloge
Magistrsko nalogo sestavlja pet poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, v katerem smo opredelili
problem, cilje in namen naloge.
V drugem poglavju je prikazana poplavna problematika v Sloveniji. Predstavljene so lastnosti celinskih
voda v Sloveniji, poplave v Sloveniji in na ožjem obravnavanem območju Mislinjske doline ter urejanje
prostora ter normativna ureditev prostorskega načrtovanja v Sloveniji s poudarkom na urejanju prostora
na poplavnih območjih.
V tretjem poglavju je predstavljena metoda dela ter podatki in programska oprema, ki smo jo uporabljali
pri delu. Opredeljeno je območje obravnave. Opisano je tudi, kako so bile narejene vsebinske analize
prostorskih aktov, proučevanje širjenja poselitve, spreminjanja namenske rabe prostora in določanje
višine poplavne vode v poplavah v letu 2012.
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V četrtem poglavju so predstavljene analize in rezultati analitičnega dela naloge. Izdelali smo analize
Dolgoročnega plana Občine Dravograd za obdobje 1986-2000 (v nadaljevanju DP Dravograd, 1986) in
Dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-2000 (v nadaljevanju DP Slovenj Gradec,
1985), Družbeni plan Občine Dravograd za obdobje 1986-1990 (v nadaljevanju DrP Dravograd, 1986)
in Družbeni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-1990 (v nadaljevanju DrP Slovenj Gradec,
1986), osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju osnutek
OPN Slovenj Gradec, 2014) in Občinskega prostorskega načrta Občine Dravograd (v nadaljevanju OPN
Dravograd, 2014) ter preverili spreminjanje števila objektov skozi čas na obravnavanem območju,
spreminjanje namenske rabe zemljišč skozi čas ter analize višin poplavne vode v poplavah, ki so
obravnavano območje prizadele leta 2012.
V zadnjem, petem poglavju so podane ugotovitve in zaključki. Ugotovili smo, da se število objektov na
obravnavanem območju vseskozi povečuje, je pa zadnja leta rast zelo umirjena. Prav tako smo ugotovili,
da se je večina zemljišč spremenila v stavbna zemljišča v namenskih rabah, opredeljenih v Spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986
do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj
Gradec iz leta 1999 (v nadaljevanju SDDPDP Slovenj Gradec) in v Prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Dravograd iz leta 2004 (v nadaljevanju PUP Dravograd). Ugotovili smo tudi, da je bilo
na območju poplav iz leta 2012 poplavljenih 70 % objektov. Najvišje je poplavna voda segala v kraju
Otiški Vrh. Na nekem objektu celo do višine 3,1 m.
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2 ORIS POPLAVNE PROBLEMATIKE V SLOVENIJI

2.1 Lastnosti celinskih voda v Sloveniji
Slovenija je površinsko majhna dežela, je pa zelo pokrajinsko pestra, saj se njenem območju stikajo štiri
velike naravne enote Evrope. To so Alpe, Dinaridi, Panonska nižina in Sredozemlje. Slovenija premore
več kot 7400 km stalnih vodotokov (Lenarčič, Plut, 1995), več kot 11.100 odkritih kraških jam (Kataster
jam, 2016), ogromno izvirov, slapov, sotesk, jezer, pomembna območja vodooskrbne talne vode in
morsko obalo. Letno se po območju Slovenije pretoči okoli 34 km3 vode, skoraj polovica je pride iz
severne sosede Avstrije. Vodni viri so po slovenskih pokrajinah zelo neenakomerno porazdeljeni, kar
se odraža tudi v poseljenosti Slovenije (Lenarčič, Plut, 1995). Rečna mreža (slika 1) se prilagaja
lokalnim razmeram. Gostota rečne mreže ni povsod enaka, kar gre pripisati bolj hidrogeološkim kot pa
podnebnim razmeram. Najredkejšo rečno mrežo ima območje dinarskega sveta. Brez vode so velike
kraške planote, čeprav to območje spada med območja z največ padavinami. Podobno, le da območja
brez rečne mreže niso tako velika, je tudi v kraškem alpskem svetu. Med območja z manj gosto mrežo
spadajo tudi osrednji deli prodnih polj, ki imajo globoko podzemno vodo. Primer takih območij so
Kranjsko, Sorško, Ljubljansko, Dravsko in Ptujsko polje. Drugod po Sloveniji, kjer so tla neprepustna
ali slabo prepustna, pa je rečna mreža povsod gosta (Bat et al., 2003).
Na območju Slovenije sta določeni dve povodji. To sta povodje Donave in povodje Jadranskega morja
(slika 1). Povodje je opredeljeno kot območje, s katerega se vse celinske vode, ki odtekajo preko
potokov, rek ali jezer, izlivajo v reko, ki se nato izlije v morje. Območje, s katerega pa vse celinske vode
odtekajo po potokih, rekah ali jezerih v reko ali jezero, pa se imenuje porečje. V povodje Donave spadajo
porečja Save, Drave in Mure. Porečji Soče in jadranskih rek pa spadata v povodje Jadranskega morja
(Zakon o vodah). Slovensko ozemlje je glede na povodje razdeljeno zelo neenakomerno. Povodju
Črnega morja pripada večina ozemlja, kar 81 %. Povodju Jadranskega morja pa preostalih 19 % ozemlja
Slovenije. Takšna neenakomernost je posledica mlade tektonike in paleogeografskega razvoja (Bat et
al., 2003).
Slovenija se po skupni količini rečne vode uvršča med najbogatejše države Evrope, saj je glede na
evropsko povprečje količina rečne vode na prebivalca skoraj štirikrat višja (Lenarčič, Plut, 1995). Kljub
temu pa Slovenija nima velikih rek. To se kaže tudi po velikosti porečij, kjer Črnomorsko povodje
predstavlja le dva odstotka Podonavja, slovensko Posavje pa skupaj s Pokolpjem 12 odstotkov celotnega
Posavja. Porečja Slovenije so prikazana na sliki 1. Se pa lahko Slovenija pohvali z vodnatostjo.
Vodnatost opišemo s pretokom, ki se meri v kubičnih metrih na sekundo. Izmeri se ga na vodomernih
postajah. Naša najbolj vodnata reka je Drava. Srednji letni pretok Drave pod sotočjem s Pesnico presega
320 m3/s (Bat et al., 2003).
Vodotoke v Sloveniji lahko razdelimo v štiri pretočne režime, ki so posledica predvsem podnebne
raznolikosti vodozbirnih zaledij. Pri tem imamo v mislih razporeditev in obliko padavin, temperaturo,
razporeditev snežne odeje in celotno vračanje vode s površja zemlje v ozračje, kar imenujemo
evapotranspiracija. Režimi se določijo glede na značilno spreminjanje pretokov skozi leto in glede na
vire, iz katerih se vodotoki napajajo. Pri oblikovanju pretočnih režimov ima pomembno vlogo tudi relief
z višinsko členovitostjo in nakloni površja, kamninska sestava, pedološka in rastlinska odeja, raba tal
itd. Pretočni režim reke je tudi bistven sestavni del rečnega režima. Rečni režim obravnava spreminjanje
reke preko leta bolj celostno (Bat et al., 2003).
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Slika 1: Prikaz gostote hidrografske mreže Slovenije in razdelitve na povodji in porečja (Ministrstvo za okolje in prostor,
2016)

Reka Mislinja izvira pod Roglo, v južnem delu Pohorja. Od izvira teče proti zahodu vse do Otiškega
vrha, kjer se izlije v reko Mežo, ta pa se v Dravogradu izlije v reko Dravo (Globevnik et al., 2014).
Pripada povodju Črnega morja (Bat et al., 2003). Dolga je 36,5 km. Njeno porečje je veliko 238,6 km2,
srednji letni pretok pa znaša 2,4 kubičnih metrov na sekundo (Globevnik et al., 2014). V svojem
povirnem delu pridobiva vodo iz območja Mislinjskega Pohorja, ki se nahaja severno od zgornje
Mislinjske doline. V srednjem delu teče po zgornji Mislinjski dolini. V tem delu se reka napaja s pritoki
iz zahodnega Pohorja in Uršlje ter Graške gore. Izmed pritokov največjega predstavlja reka Suhodolnica,
ki se v Mislinjo izliva v Slovenj Gradcu. V spodnjem toku teče Mislinja po spodnji Mislinjski dolini,
kjer pa nima večjih pritokov. Iz severne strani se v reko izlivajo nekateri manjši potoki, iz južne smeri
pa velja omeniti le potok Selčnico, ki se v Mislinjo izliva v Bukovski vasi (Cokan, 2012).
Gre za tipično hudourniško reko (Cokan, 2012). Hudournik predstavlja stalen ali občasen vodotok, ki z
veliko silo priteka iz višje ležečih območij. Pri tem z erozijo površja in svoje struge v nižino nanaša
blato, prod in druge delce. Material hudourniki nato odložijo tam, kjer postane pretežak, da bi ga reka
lahko še nosila zraven, torej prenosna energija postane manjša od sile teže materiala, ki ga prenaša (Lah,
1998). Hudourniški značaj Mislinje je posledica neprepustnih metamorfnih in magmatskih kamnin, ki
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omogočajo hiter površinski odtok vode, ki pade na površje v obliki padavin. Reka Mislinja ima snežno
– dežni pretočni režim (Cokan, 2012).1
Reko lahko glede na tipične padce in vodni režim razdelimo na tri odseke. To so odsek zgornjega toka,
odsek srednjega toka in odsek spodnjega toka. Odsek srednjega toka lahko dodatno razdelimo na dva
pododseka, in sicer odsek srednjega toka do Slovenj Gradca in odsek spodnjega toka v Slovenj Gradcu
do sotočja s Suhodolnico (Globevnik et al., 2014).
V nalogi smo se osredotočili na reko Mislinjo v njenem spodnjem toku, saj skoraj sovpada z našim
obravnavanim območjem. Kot že omenjeno, spodnji tok Mislinje poteka med izlivom Suhodolnice v
reko Mislinjo v Slovenj Gradcu in izlivom reke Mislinje v reko Mežo v Otiškem vrhu. V večini
srednjega in v zgornjem toku ima reka pretežno naravni izgled, na območju Slovenj Gradca in v
spodnjem toku pa je reka močno obzidana. V spodnjem toku reke so bili v preteklosti na bregovih
zgrajeni objekti in urejene funkcionalne površine trgovsko poslovnih in proizvodnih dejavnosti. Mislinja
je vse do svojega izliva v reko Mežo obzidana z malimi tovarnami, delavnicami, skladišči in drugimi
gospodarskimi objekti, ponekod celo čisto do struge, tako da prehod ob strugi sploh ni več možen
(Globevnik et al., 2014).
V spodnjem odseku dolžina reke Mislinje znaša 9,4 km. Povprečna globina struge v spodnjem odseku
je 4 m. Povprečna širina struge na dnu znaša 13 m, povprečna širina na zunanjem robu pa je skoraj
dvakrat večja in znaša 25 m. Struga ima obliko trapeza. Zaradi velike širine in globine ima tudi zelo
velik pretočni profil. Povprečni padec reke med sotočjem s Suhodolnico in izlivom reke Mislinje v reko
Mežo znaša 0,18 %. Med tem časom pa se spusti iz 400 m n. v. na 333 m n. v. (Globevnik et al., 2014).

2.2 Poplave v Sloveniji
Naravnih pojavov, kot so poplave, potresi, viharji in drugi naravni dogodki, ne moremo preprečiti.
Zaradi svojega nenadnega in silovitega pojava jih občutimo kot grožnjo za naša življenja in lastnino.
Pojavljajo se neodvisno od človeka. Vse kar lahko naredimo je, da se na takšne pojave ustrezno
pripravimo (Komac et al., 2008).
Poplave predstavljajo za Slovenjo poleg potresov najhujšo nevarnost v med vsemi naravnimi ujmami.
Povzročijo namreč ogromno gmotno škodo, prav tako pa večkrat jemljejo človeška življenja (Komac et
al., 2008). Na njih največkrat gledamo negativno in jih obravnavamo kot nesrečo (Frantar, 2008). Brilly
s sodelavci (1999) poplave opredeljuje kot del vodnega režima, ki je povsem naraven. Pri tem povzročijo
škodo, ki pa je tudi posledica človekove dejavnosti V zgornjem toku rek so poplave hitrejše, njihov
pretok pa se lahko hitro poveča tudi za več stokrat. V spodnjem toku rek pa so poplave počasnejše, tudi
faktor povečanja pretoka je manjši. V zgornjem toku reke voda odnaša material, ki pa ga potem v
spodnjem toku odlaga na poplavljenih ravnicah. Voda namreč zahteva svoj prostor ne le v strugi, ampak
tudi na širšem rečnem prostoru (Frantar, 2008). Iz preteklih poplav smo se naučili, da poplavne ravnice
ob vodotokih pripadajo vodi. Poplavne ravnice predstavljajo struge vodotokov, kadar v običajnih
strugah ni dovolj prostora za vso vodo. Ker pa so katastrofalne poplave takšen pojav, ki se zgodi vsakih
V Sloveniji imajo reke štiri rečne režime, in sicer dežni režim z visokimi vodami od pozne jeseni do zgodnje pomladi in
nizkimi vodami v zgodnji jeseni, dežno – snežni režim z glavnim viškom zgodaj spomladi, drugim pa v jeseni ter glavnim
nižkom poleti, drugim nižkom pa v pozimi, snežno – dežni režim z močnim zimskim nižkom in manj izrazitim poletnim
nižkom ter močnejšim spomladanskim viškom in manj izrazitim jesenskim viškom ter snežni režim, ki se pojavlja pri Dravi
in Muri z nizkimi zimskimi in visokimi poletnimi pretoki (Bat et al., 2003).
1
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nekaj deset let ali še redkeje, je človek zavzel poplavne ravnice in si jih na nek način prilastil. S takšnim
ravnanjem pa je povzročil še večjo poplavno ogroženost (Komac et al., 2008).
V Sloveniji se je po drugi svetovni vojni začela poselitev in gospodarske dejavnosti kopičiti na dnu
kotlin in širših dolin, ki predstavljajo četrtino ozemlja Slovenije. Velik del prebivalcev na omenjenih
območjih je lociranih na poplavno varnem območju, precej pa tudi na območjih, kjer je možnost poplav.
Takšna območja so Celje, južni del Ljubljane, Murska Sobota, Kostanjevica na Krki, Kočevje in druga.
Takšno naseljevanje prebivalstva je bila posledica sprememb v družbi. Iz klasične agrarne družbe se je
spremenila v sodobno industrijsko. Spremembo družbe pa je spremljalo širitev naselij, predvsem ob
prometnicah in na manj kakovostnih kmetijskih zemljiščih na poplavnih ravnicah. Še večji pritisk
naseljevanja na poplavni ravnih ravnicah pa se je vršil po tem, ko je država z zakoni zavarovala najboljša
kmetijska zemljišča. Veljalo je namreč prepričanje, da so območja na poplavnih ravnicah manjvredna
in za intenzivno kmetijstvo neprimerna (Komac et al., 2008).
V zadnjih dveh desetletjih pa smo se ljudje začeli bolj zavedati pomembnosti poplavnih ravnic, ki imajo
velik okoljski in biološki pomen. Tako se je prenehalo uničevati omenjena območja z melioracijami,
regulacijami in drugimi posegi, ki naj bi imeli funkcijo izboljševanja kmetijskih zemljišč, v resnici pa
se je uničevalo te vlažne habitate (Komac et al., 2008).
Po osamosvojitvi Slovenije pa so območja postala zanimiva za gradnjo stanovanjskih stavb, obrtno –
poslovnih con, industrijskih obratov ter prometne in druge infrastrukture. Pritiska naseljevanja
poplavnih ravnic nam tako še vedno ni uspelo zaustaviti, kljub pozitivni zakonodaji. Pomembnosti teh
območij bi se morale zavedati predvsem občine, ki so pristojne za velik del načrtovanja prostora in
velikokrat pozabijo na pomen poplavnih ravnic. Njihova vloga zadrževanja presežkov poplavnih vod
bo namreč v primeru podnebnih sprememb postala še bolj pomembna, nadaljnji posegi na njihova
območja pa bi še poslabšali položaj človeka in varovanja njega ter njegovega imetja v odnosu do poplav
(Komac et al., 2008).
V zadnjih šestih letih je Slovenijo prizadelo kar nekaj hujših poplav. Poplave so se zgodile v letih 2010,
2012, 2013 in 2014 (ARSO, 2016). Leta 2010 so se poplave pojavile septembra. Zaradi močnih in
obsežnih padavin so reke narasle in poplavile skoraj povsod po Sloveniji. Obsežne poplave so se pojavile
na porečjih Vipave, Idrijce, Poljanske Sore, Savinje v spodnjem toku, Krke, Save v spodnjem toku, ter
na kraških poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa ter na Ljubljanskem barju (ARSO, 2010).
V letu 2012 so poplav Slovenijo prizadele v oktobru in novembru. Poplave ob koncu oktobra niso bile
tako obsežne. Največ težav so povzročale na zahodu Slovenije (ARSO, 2012a). Obsežnejše poplave so
Slovenijo prizadele na začetku novembra 2012, saj so pojavljale skoraj po vsej Sloveniji. Zajele so
območje reke Drave, Savinje v zgornjem toku, Meže, Mislinje, Soče, Save Bohinjke in Save Dolinke.
Poplave so se v takšnem obsegu pojavile tudi zato, ker so bila tla namočena že zaradi padavin, ki so
poplave povzročile ob koncu oktobra (ARSO, 2012b).
V letu 2013 so vodotoki po Sloveniji poplavljali v začetku in na koncu novembra. V začetku novembra
so poplavljale reke na celotnem območju Slovenije, in sicer na območjih pogostih poplav. Širše
poplavno območje je poplavila reka Krka, poplavljena pa so bila tudi polja Notranjskega in Dolenjskega
krasa. (ARSO, 2013a). V poplavah ob koncu novembra pa je bila prizadeta predvsem vzhodna polovica
Slovenije. Poplavljena so bila območja, ki imajo dve do petletno povratno dobo (ARSO, 2013b).
V letu 2014 so poplave Slovenijo prizadele trikrat, prvič v februarju. Takrat so na kraških poljih nastala
obsežna poplavna območja, poplavljale so tudi reke in morje. Povratne dobe pretokov so bile med dva
in dvajsetletne (ARSO, 2014a). Druge poplave so Slovenijo prizadele septembra. Posebej velika
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območja poplavljanja so bila zaradi predhodne namočenosti tal in visoke vodnatosti rek. Nekateri
vodotoki v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije so poplavljali tudi območja 50 letnih poplav. Najhuje
je bilo na območju Dolenjske, Posavja, Zasavja, Štajerske, Koroške in Prekmurja (ARSO, 2014b).
Zadnje poplave so Slovenijo prizadele v novembru. Tudi v teh poplavah so bila poplavljena nekatera
območja 50 letnih padavin. Poplave so prizadele predvsem območje osrednje Slovenije (ARSO, 2014c).

2.2.1 Vrste poplav
V Sloveniji je izvor poplav v večini primerov naraven. Različni avtorji različno razdelijo poplave na
posamezne tipe. Gams (1973) je razdelil poplave glede na lastnosti materiala, ki ga reke prenašajo s
sabo (cit. po Komac et al., 2008):





poplave prodonosnih rek (gre za poplave z izrazito hudourniškimi značilnostmi);
poplave rek s prodonosnimi in neprodonosnimi pritoki (gre za nižinske poplave, ki imajo manjši
obseg, na primer ob Ščavnici, Sotli, Voglajni);
poplave neprodonosnih rek izven krasa (gre za obsežne nižinske poplave, na primer na
Ljubljanskem barju in ob spodnji Krki);
poplave neprodonosnih rek na krasu (gre za poplave, ki nastanejo na kraških poljih).

Natek (2005) razlikuje pet tipov poplav:






hudourniške poplave;
nižinske poplave;
poplave na kraških poljih;
morske poplave;
mestne poplave.

Hudourniške poplave
Hudourniške poplave trajajo malo časa, delujejo pa z zelo veliko silo in lahko povzročijo veliko škodo.
Njihov povzročitelj so kratkotrajne, vendar zelo močne padavine, večinoma ob poletnih ali jesenskih
deževjih. Večinoma se pojavljajo ob gričevnatih, hribovitih in gorskih hudournikih ter ob nekaterih
rekah. Takšne reke so Savinja, Kamniška Bistrica, Sora in tudi Mislinja (Komac et al., 2008).
Nižinske poplave
Nižinske poplave so značilne za večje slovenske reke, predvsem za njihov spodnji tok. Nastanejo zaradi
prevelike hitrosti pritekanja naraslih vod glede na odtočne zmogljivosti rečnih strug. Za nižinske poplave
je značilno počasno odtekanje vode. Največje nižinske poplave se pojavljajo ob Dravinji, ob spodnji
Krki, Savi na Brežiškem polju in na območju spodnjega toka Sotle (Komac et al., 2008).
Poplave na kraških poljih
Poplave na območjih kraških polj so posledica dviga gladine nivoja kraške vode nad zemeljsko površje,
zaradi prevelikega dotoka vode, ki je podzemni odtočni kanali ne uspejo pravočasno odvajati. Poplave
na kraških poljih so dokaj redne. Nastopijo počasi. Voda nato na kraškem polju stoji več dni ali tednov,
nato pa počasi odteče v podzemlje (Komac et al., 2008). Najbolj značilne poplave na kraških poljih
nastopijo na Cerkniškem polju, Loškem polju, Ribniško – Kočevskem polju, Dobrepolju, Grosupeljsko
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– Radenskem polju, Globodol, Planinskem polju (Šifrer, 1983). Sem prav tako prištevamo poplave reke
Ljubljanice na Ljubljanskem barju (Komac et al., 2008).
Morske poplave
Morske poplave se v Sloveniji pojavljajo redko, večinoma na območju Kopra in Pirana, ogrožajo pa tudi
Sečoveljske soline. Nastanejo zaradi kombinacije visoke plime, nizkega zračnega pritiska in vetra juga.
Ko so ti pogoji izpolnjeni, se morje za kratek čas dvigne nad nivo običajne plime in s tem poplavi obrežje
(Komac et al., 2008). Ta vrsta poplav se na slovenski ne pojavi vsako leto. Pojavlja se na 3 do 4 leta, pri
tem pa povzroči tudi gospodarsko škodo (Tušar, 2012).
Mestne poplave
Mestne poplave so poplave, za katere je v večini primerov kriv človek. Pojavljajo se ob poletnih neurjih.
Pri tem v kratkem času pade zelo velika količina vode, ki pa hitro odteče s površin kot so asfalt in strehe
stavb. Kanalizacijski sistemi takšne količine vode v tako kratkem času ne utegnejo odvesti in zato
nastanejo poplave (Komac et al., 2008). Primer takšnih poplav je Ljubljana, ki so jo poplave prizadele
v septembru 2010 in v oktobru 2014 (Poplave v Ljubljani, 2016).

2.2.2 Posledice poplav: poplavna ranljivost
V situacijah, ko pade naenkrat takšna količina vode, se pokaže učinek človekovih vplivov v naravni
vodni krog ter v rečne struge in poplavne ravnice. Človekov vpliv se najbolj pozna na gosto poseljenih
območjih, kjer je premajhna in neustrezna prepustnost rečnih korit, vodni odtok in pretok pa sta
povečana. Problem predstavljajo tudi razne ovire in regulacije. Gre lahko za sestavni del prometnega
omrežja ali infrastrukturo kakšnega drugega omrežja. S svojo neprimerno gradbeno zasnovo ovire
zajezijo reke in zato zadržujejo odtok poplavnih voda. Zaradi človekovih posegov v naravo se poplave
pojavljajo tudi na novih lokacijah, kjer jih pred posegi ni bilo (Natek, M., 1992).
Če na poplavnih območjih živijo ali delujejo ljudje, lahko poplave povzročijo škodo. Človek je za
poplave različno ranljiv. Ranljivost predstavlja koliko so ljudje, družba, naselja ali infrastruktura
občutljivi na poplave. Na ranljivost močno vpliva gostota poselitve. Pri tem je treba upoštevati tudi čas
poplav, saj se ljudje ob različnih delih dneva zadržujemo na različnih lokacijah. Velik vpliv k ranljivosti
ima tudi obrt in industrija. Če bi bila poplavljena in poškodovana industrijska ali obrtna območja, bi
lahko imelo to dolgoročne posledice za vse prebivalce nekega območja. Ranljivost povečuje tudi
prisotnost proizvodnje, ki bi lahko ob poplavah škodovala okolju ali pa objektom kulturne dediščine.
Poleg naštetih dejavnikov na ranljivost vplivajo še relief, višina stavb, možnost človeških žrtev,
ekološke škode, gmotne škode in drugi. Ugotavljanje ranljivosti je pomembno, ker lahko z različnimi
ukrepi pred in ob poplavah zmanjšamo ogroženost (Komac et al., 2008).
Za natančno določanje ranljivosti so potrebni dolgotrajni postopki na terenu in potem obdelava v pisarni.
Ranljivost je potrebno določiti za vsako nepremičnino posebej. Območje, na katerem se določa
ranljivost, se potem, ko je ranljivost določena, razdeli na razrede ranljivosti. Možno je tudi oceniti,
kolikšna sredstva bi bila potrebna za obnovo obravnavanih območij, če bi jih prizadele poplave (Komac
et al., 2008).
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2.2.3 Posledice poplav: poplavne škode
Pri naravnih nesrečah, torej tudi pri poplavah, razlikujemo tri vrste škode. To so posredna in neposredna
škoda ter škoda, ki je ne moremo ali je ni možno finančno ovrednotiti. Neposredno škodo predstavlja
škodo na nepremičninah, premičninah, infrastrukturi, proizvodnih sredstvih, pridelkih ter človeška
življenja in škoda zaradi reševanja in intervencije. Posredna škoda pri poplavah je večkrat krepko
podcenjena. Gre za izpad industrijske dejavnosti ali kmetijske predelave, oteženo poslovanje zaradi
poškodovanih ali prekinjenih komunikacij, izpad dohodka, izguba dodane vrednosti, zaustavljena
proizvodnja ali prodaja in podobno. Pod škodo, ki je ni možno finančno ovrednotiti pa spadajo fizična
in psihična škoda na ljudeh, ekološka škoda in škoda na objektih naravne in kulturne dediščine (Komac
et al., 2008).
Škodo v naseljih ocenjujemo na podlagi višine poplavne vode, ki je računsko povezana s pretokom.
Tako lahko škodo ocenimo s pomočjo pretočne krivulje. Višina vode pa na območjih različnih poplav
različno vpliva na količino škode. Škoda na območjih nižinskih poplav naraste ob poplavi vsakega
nadstropja, rast se neha, ko poplavi streho. Na območju hudourniških poplav pa je škoda skoraj enaka v
pritličnih, eno- ali večnadstropnih stavbah. Škoda se razlikuje predvsem glede na lokacijo hiše na
poplavni ravnici, saj lega določa hitrost toka ter njegovo akumulacijsko in erozijsko delovanje (Brilly
et al., 1999).
Škoda v poljedelstvu je odvisna od gladine vode, vrste poljščin, trajanja poplave, tipa poplave in letnega
časa. Pri mladih rastlinah je lahko pridelek povsem uničen, saj so najbolj občutljive. Ko so rastline
starejše, se škoda izraža v odstotkih zmanjšanega pridelka (Brilly et al., 1999).
Škoda se lahko oceni tudi v prometu. Gre večinoma za posredno škodo. Ko voda poplavi prometnice,
se promet najprej upočasni. Ko se količina vode dovolj poveča, se promet prekine in takrat se škoda z
naraščanjem vodne gladine ne povečuje več (Brilly et al., 1999).
Škoda se lahko močno poveča, če pride do iztekanja nevarnih snovi v poplavne vode (Flood risk, 2005,
cit. po Komac et al., 2008).

2.2.4 Poplavna ogroženost in poplavna nevarnost
Nevarnost poplav predstavlja določene okoliščine, zaradi katerih lahko pride do škode ali nesreče. Gre
za naravni ali s strani človeka sprožen dogodek, ki bi lahko povzročil neko izgubo (Komac et al., 2008).
Vpliv človeka je prisoten tudi pri poplavni ogroženosti, saj naravni prostor sam po sebi ni ogrožen.
Poplavno ogroženost je torej pojav, ki je posledica poplavne nevarnosti in človekove ranljivosti (Brilly,
2012). Prikazi ogroženosti so zelo uporabni, saj so v pomoč pri načrtovanju vlaganj finančnih sredstev
za preventivo, načrtovanje intervencijskih ukrepov in rabe prostora. Uporabni so tudi za ozaveščanje
prebivalstva. Poplavna območja so zelo zanimiva za poselitev in so velikokrat zelo pogosto poseljena.
Zaradi visoke poseljenosti poplavnih območij, povzročajo poplave tako veliko škodo (Komac et al.,
2008).
Na gosto poseljenih območjih, kjer je dobro razvita industrija, ki lahko povzroči onesnaženje, je
poplavna ogroženost največja. Primer območij z največjo poplavno ogroženostjo so obrati kemijske
industrije in jedrske elektrarne. Pod ogrožena območja spadajo tudi gosto poseljena območja na katerih
so številni objekti javnega in kulturnega pomena ter območja s pričakovanim visokim vodostajem
poplavne vode (Komac et al., 2008).
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Večina poseljenih zemljišč na poplavnih območjih leži na območjih zelo redkih poplav, kar pa ne
pomeni, da so ljudje na teh zemljiščih varni. Redki dogodki visoke intenzivnosti lahko prav tako
povzročijo veliko škode, vsaj toliko kot pogosti majhne intenzivnosti. Ker pa na redke dogodke nismo
pripravljeni, je po navadi škoda še veliko večja. Razumljivo je, da pozabimo na takšne redke dogodke,
saj se z njimi srečamo le nekajkrat v življenju. Po kakšnem velikem dogodku se zanimanje javnosti
zanje močno poveča. Zanimanje pa žal ne traja dolgo in ljudje dokaj hitro spet pozabijo na te naravne
procese (Komac et al., 2008).
Glede na rabo tal je največ s poplavami prizadetih zemljišč kmetijskih, kar 76,3 %. Pozidanih in zemljišč
namenjenih prometu je 15,7 %, 6,4 % zemljišč pa predstavlja gozd. Največ kmetijskih zemljišč na
potencialno nevarnih območjih je v Podravju. Največ pozidanih zemljišč ob Savinji in v zgornjem in
srednjem delu Posavja. Največ gozdov na poplavnih območjih je v zgornjem delu Posavja in v Podravju.
Intenzivno obdelana zemljišča, kot so hmeljišča in sadovnjaki, so najbolj pod udarom zelo redkih
poplav. Redke poplave večinoma prizadenejo pozidana zemljišča, pogoste poplave pa gospodarsko manj
vredna zemljišča, kot so barjanski travniki, nasadi gozdnega drevja in zemljišča, na katerih raste
grmičevje (Komac et al., 2008).

2.3 Poplave na obravnavanem območju
Reka Mislinja prehaja po sotočju s Suhodolnico v ožjo prebojno dolino v metamorfnih kamninah.
Poplavno območje obsega ozek pas ob strugi, ki je večinoma regulirana. Reka predstavlja nevarnost
zaradi močne erozije in možnosti hudourniških poplav. Različni človeški posegi so v strugo vnesli
nestabilnost. To se je pokazalo ob ne preveč hudi poplavi leta 1973. Takrat je reka v nekaj urah odnesla
osem mostov (Komac et al., 2008). Da poskusi urejanja struge niso bili v celoti uspešni, je pokazala
poplava 1990. leta. Voda je poplavila manjše območje, kot v poplavah leta 1956, ki so bile po količinah
in razporeditvijo padavin podobne tistim iz leta 1990. Na najbolj nevarnih delih, kjer so tovarniška
naselja, zlasti v Otiškem Vrhu pa so ostale. Poplavljena je bila tudi glavna cesta med Šentjanžem pri
Dravogradu in Otiškim Vrhom (Gams, 1991). Cesta je bila poplavljena tudi ob poplavah leta 1998.
Takrat je Mislinja poplavila regionalno cesto Dravograd – Slovenj Gradec (Komac et al., 2008).

Slika 2: Poplavljen del Dravograda (Geodetski inštitut Slovenije – Obseg poplav 2012 s sodelovanjem javnosti, avtor
fotografije: Miloš Tandar)
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Slika 3: Karta razredov poplavne nevarnosti na obravnavanem območju, iz leta 2013 (GURS, Inštitut za vode Republike
Slovenije, pridobljeno 7. 1. 2017)

Naslednje in hkrati tudi zadnje velike poplave v spodnjem toku Mislinje so se pojavile v jeseni leta
2012. Leta 2012 sta bili zima in pomlad zelo sušni, ob koncu poletja in v jeseni pa je bilo drugače. Prve
večje padavine so vzhodni del Alp zajele že septembra, druge večje padavine pa so se pojavile v začetku
novembra. Te novembrske padavine so tudi povzročile večje poplave nekaterih slovenskih rek, tudi
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Mislinje. Škoda, ki je pri tem nastala je največja popisana po letu 1990 (Globevnik et al., 2014). Del
poplavnega območja iz poplav leta 2012 je prikazan na sliki 2, kjer je prikazan del Dravograda.
Po zadnjih poplavah leta 2012 je bil profil reke Mislinje v spodnjem toku sčiščen in poglobljen, prav
tako pa so bile s kamnom večjih dimenzij zavarovane brežine. Takšna tehnologija preprečevanja poplav
je prišla k nam iz Avstrije. Pri nas se je razvila na manjših alpskih vodotokih v zadnjih desetletjih. Nad
zavarovanjem so zaradi estetskega videza posajena tudi drevesa, ki pa v smislu ekološke funkcije nimajo
posebne vloge, razen prispevka k osenčenosti potoka in s tem k ohranjanju nižje temperature vode
(Globevnik et al., 2014).
V sklopu projekta »Čezmejna vodarska iniciativa za reki Drava in Mura (DRA-MUR-CI)« je bilo za
širše območje izliva Meže v Dravo izdelanih 60 poplavnih scenarijev. V scenarijih so bili upoštevani
primarni in sekundarni vzroki za sprožitev določenega scenarija. Primarna vzroka sta visoke vode
vodotokov ter obratovanje hidroelektrarne, sekundarni vzroki pa so zamašitev kanalizacije, blokirani
mostovi in prepusti ter erozija. Rezultat hidravličnih simulacij so karte, na katerih je prikazana globina
in obseg poplav. Pomembna ugotovitev je ta, da ogroženost naselij ni odvisna samo od rek Meže in
Mislinje, ampak tudi od Drave. Vpliv Drave se namreč pri stoletnih vodah pozna do sotočja Mislinje in
Meže, pri petstoletnih vodah pa ta vpliv sega še dlje (Müller et al., 2012).
Od leta 2011, 2012 in leta 2013 obstajajo tudi različne karte (slika 3), ki opozarjajo in označujejo
območja, ki so nevarna zaradi poplav. Karte sta pripravila Agencija Republike Slovenije za okolje ter
Inštitut za vode Republike Slovenije. Karte so nastale z namenom opozarjanja na poplavna območja ter
za opredelitev omejitev za poseganje v prostor ter pogojev pri dovoljenih posegih. V pomoč naj bi bili
tudi prostorskim načrtovalcem (Geoportal ARSO, 2016).

2.4 Prostorsko načrtovanje poplavno ogroženih območij v Sloveniji
Prostorsko načrtovanje nima enotne definicije. Različni avtorji ga opredeljujejo različno (Kralj, 2010).
Prosen (1993) pod pojmom prostorsko načrtovanje razume urejanje samega prostora, prav tako pa
razmestitev različnih dejavnosti v prostoru. Vse bolj se poudarja integralno urejanje in načrtovanje
prostora. Pri tem naj bi dosegli harmonijo med socialnim, gospodarskim in prostorskim razvojem, vse
skupaj skladno z okoljem, v katerem se urejanje izvaja. Gre za usklajevanje želja po razvoju in možnosti,
ki jih prostor ali okolje dajeta. Prostorsko načrtovanje je potrebno obravnavati tudi kot interdisciplinarno
področje, saj je le s sodelovanjem strokovnjakov iz različnih ved možen uspeh (Kralj, 2010). Engelke
in Vancutsem (2010) razumeta prostorsko načrtovanje kot menedžment rabe prostora. Menedžment
opredeljujeta kot aktivnost, pri kateri ljudje sodelujejo z namenom uresničitve skupnega cilja.
Menedžment rabe prostora pa je potem načrtovanje rabe in razvoja prostora, pri katerem so usklajeni
prostorski, časovni ter sektorski vidiki urbane politike.
Prostorski akti predstavljajo instrument prostorskega načrtovanja in najpomembnejši instrument
urejanja prostora. Priprava prostorskih aktov poteka v skladu z zakonsko predpisanimi postopki, ki jih
opredeljuje Zakon o prostorskem načrtovanju (2007).
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2.4.1 Pretekla zakonodaja prostorskega načrtovanja v Sloveniji
Leta 1984 je Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela tri zakone na področju urejanja
prostora (Matičič, 2012):




Zakon o urejanju prostora (ZUreP, 1984), ki je veljal do leta 2003;
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN, 1984), ki je prav tako veljal do
leta 2002 in
Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ, 1984).

Sistem prostorskih aktov po zakonih ZUreP in ZUN so predstavljali (prvi dve točki predstavljata
prostorske akte na državni ravni, drugi dve točki pa prostorske akte na občinski ravni) (Matičič, 2012):





prostorske sestavine dolgoročnega plana SRS;
srednjeročni družbeni plan SRS;
dolgoročni plan občine (DPO);
srednjeročni družbeni plan občine (SDP).

ZUN je določal dve vrsti prostorskih aktov, in sicer prostorsko ureditveni pogoji (PUP), ki so
predstavljali splošne prostorske izvedbene akte. Veljali so za osnovno izvedbeno prostorsko regulativo.
Izdelovali so jih za območja, kjer ni bila predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (PIN),
ki so bili druga vrsta po ZUN določenih prostorskih aktov (Dekleva et al., 2011).
Državni zbor Republike Slovenije je leta 2002 sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1). Zakon
je urejal področje prostorskega načrtovanja, uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih
prostorskih ureditev, zagotavljanja opremljanja zemljišč za gradnjo in vodenja sistema zbirk prostorskih
podatkov. Prav tako je določal tudi pogoje, ki so jih morali izpolnjevati strokovnjaki, ki so se ukvarjali
s prostorskim načrtovanjem ter prekrške povezane z urejanjem prostora in opravljanja dejavnosti
prostorskega načrtovanja (Matičič, 2012).

Slika 4: Povezava preteklih in današnjih prostorskih aktov (prirejeno po: Zavodnik Lamovšek, 2015)
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ZUreP-1 (2002) je prostorske akte razdelil na tri dele (Rakuša, 2014):




državni prostorski akti, ki so določali strategijo prostorskega razvoja Slovenije, prostorski
red Slovenije in državni lokacijski načrt;
skupni prostorski akt države in občin je predstavljal regionalno zasnovo prostorskega
razvoja;
občinski prostorski akti, ki so določali strategijo prostorskega razvoja občine, prostorski
red občine in občinski lokacijski načrt.

Na sliki 4 je prikazano, kako se pretekli prostorski akti povezujejo z danes veljavnimi prostorskimi akti.

2.4.2 Trenutno veljavna prostorska zakonodaja
Nov zakon na področju prostorskega načrtovanje je bil sprejet leta 2007. To je bil Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt). Na novo so urejena področje prostorskega načrtovanja, opremljanje stavbnih
zemljišč in vzpostavitev ter delovanje prostorskega informacijskega sistema. V primerjavi z ZUreP-1 so
v ZPNačrt določene nove vrste in vsebine prostorskih aktov, dodani pa so jim tudi novi nazivi.
ZPNačrt (2007) prostorske akte deli na:
 državna prostorska akta, to sta državni strateški prostorski načrt (DSPN) in državni
prostorski načrt (DPN). Državni strateški prostorski načrt omogoči usklajevanje razvoja
prostora, pri tem pa upošteva razne potenciale in zagotavlja njihovo smotrno izrabo. Skrbi tudi
za učinkovit prostorski razvoj. Državni prostorski načrt omogoča uresničevanje projektov, ki so
opredeljeni v DSPN. Uresničujejo se tudi projekti, ki so vezani na sanacijo škode, nastale pri
naravnih in drugih nesrečah ;
 občinska prostorska akta, to sta občinski prostorski načrt (OPN) in občinski podrobni
prostorski načrt (OPPN). Z občinskim prostorskim načrtom se opredeli prostorski razvoj
občine, določijo ureditve prostora, ki so pomembne za lokalno skupnost ter določijo pogoji, ki
jih je treba upoštevati pri umeščanju objektov v občinski prostor. Vsebuje lahko strateški in
izvedbeni del. Ima pa občina tudi možnost sprejetja strateškega dela občinskega prostorskega
načrta kot samostojnega občinskega prostorskega akta, ki se imenuje občinski strateški
prostorski načrt (OSPN). Občinski podrobni prostorski načrt pa je namenjen podrobnejšemu
načrtovanju območij, za katere je v OPN opredeljeno, da se za njih pripravi OPPN. OPPN se
pripravi tudi za območja, ki niso opredeljena v OPN, so pa za lokalno skupnost pomembna v
smislu posledic naravnih in drugih nesreč;
 medobčinski prostorski akt, kar predstavlja regionalni prostorski načrt (RPN).
ZPNačrt pa se je čez čas nekoliko spremenil. Leta 2010 je začel veljati Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), ki spreminja del v ZPNačrt, ki se nanaša
na spreminjanje OPN. Spremenil je določbe v zvezi z izvajanjem nadzora zakonitosti in ugotavljanjem
ustreznosti predloga OPN. Prav tako je razdelil nosilce urejanja prostora med lokalne in državne, rok za
izvedbo postopkov priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin veljavnih prostorskih aktov
občin pa je podaljšal do leta 2011. Leta 2012 je bil sprejet še ZPNačrt-B. Spremembe v zakonu se
nanašajo predvsem na postopke spreminjanja prostorskih načrtov (Rakuša, 2014).
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Konec leta 2012 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C). ZPNačrt-C nekoliko spreminja 29. člen ZPNačrt-B, ki
se nanaša na dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč (ZPNačrt-C, 2012).
Leta 2010 je bil sprejet še Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(ZUPUDPP). Ta zakon določa prostorske ureditve, ki so pomembne za državo in preklicuje člene, ki se
v ZPNačrt nanašajo na prostorsko načrtovanje na državni ravni. Ureditve državnega pomena pojmuje
kot ureditve, ki so za prostorski razvoj države pomembne, načrtuje pa jih država (ZUPUDPP, 2010).

2.4.3 Vpliv nekaterih predpisov s področja voda na prostorsko načrtovanje
V poglavju so predstavljeni še nekateri drugi predpisi s področja voda, ki jih je potrebno pri prostorskem
načrtovanju upoštevati. Predpisi podrobneje urejajo področja voda in območij, kjer je prisotno škodljivo
delovanje voda. Vsebina predpisov ni direktno vezana na prostorsko načrtovanje, se pa prostorski
načrtovalci z njimi srečujejo in se nanje upirajo pri urejanju prostora.
Zakon o vodah
Za prostorsko načrtovanje je prav tako pomemben Zakon o vodah (ZV-1, 2002). »Zakon ureja
upravljanje z morjem, celinskimi vodami in podzemnimi vodami«, kar obsega »varstvo voda, urejanje
voda in odločanje o rabi voda«, ter upravljanje z vodnimi in priobalnimi zemljišči. Zakon o vodah »ureja
tudi javno dobro in javne službe na področju voda, vodne objekte in naprave ter druga vprašanja,
povezana z vodami« (ZV-1, 1. člen). Zakon je za prostorsko načrtovanje pomemben, ker določa, da je
treba »rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in
ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča« ustrezno načrtovati. Preprečiti se mora
poslabševanje stanja voda in zagotoviti se »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« (ZV-1, 5 člen). Škodljivo delovanje voda je v
ZV-1 opredeljeno kot »delovanje voda, ki v večjem obsegu ogroža življenje ljudi ali njihovo
premoženje« (ZV-1, 7 člen). Zakon se dotakne tudi varstva pred škodljivim delovanjem voda (ZV-1,
82. člen).
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
Tudi Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (v nadaljevanju Uredba, 2008) določa
nekatere pogoje, ki jih je pri prostorskem načrtovanju na območjih ogroženega delovanja voda potrebno
upoštevati. Določa pogoje in omejitve za (Uredba, 1. člen):




»posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja;
posege v okolje, ki v primeru poplav in z njimi povezane erozije lahko ogrožajo vodno okolje;
načrtovanje rabe prostora in preventivnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.«
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3 METODOLOŠKI PRISTOP IN PODATKI
V magistrski nalogi smo proučevali območje dela Mislinjske doline, imenovano spodnja Mislinjska
dolina (Cokan, 2012). Gre za območje med Slovenj Gradcem, natančneje od izliva Barbarskega potoka
v reko Mislinjo, in izlivom reke Meže v reko Dravo v Dravogradu. Območje skoraj sovpada s spodnjim
odsekom toka reke Mislinje.
Območje obravnave (slika 5) smo določili na podlagi podatkov o poplavah iz leta 2012, ki jih je pripravil
Geodetski inštitut Slovenije. Območje obravnave smo nato na podlagi integralne karte razredov
poplavne nevarnosti, integralne karte poplavne nevarnosti in opozorilne karte poplav nekoliko razširili.
Na podlagi omenjenih podatkov smo mejo območja obravnave določili grafično.
Ob reki Mislinji so na obravnavanem območju spodnje Mislinjske doline nastala številna naselja. Ko
reka Mislinja zapusti Slovenj Gradec, sta prvi naselji Troblje in Pameče, ki ležita na desnem bregu reke
Mislinje. Obe naselji ležita v Mestni občini Slovenj Gradec in se že nekaj časa zlivata v eno, loči ju le
desni pritok reke Mislinje, Trobeljščica (Mestna občina Slovenj Gradec, 2016). Sledijo naselja
Bukovska vas, ki že leži v občini Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu in Otiški Vrh. Naselja ležijo tako
na desnem kot levem bregu reke Mislinje. V Otiškem Vrhu se reka Mislinja izlije v reko Mežo. Meža
še nekaj časa teče po Otiškem Vrhu, kasneje pa priteče v naselje Dravograd, kjer se tudi izlije v reko
Dravo. Na sotočju se tudi konča Mislinjska dolina.
Znotraj območja obravnave smo določili še štiri manjša območja (slika 5), za katera smo naredili
podrobnejše kartografske prikaze. Dve območji se nahajata v naselju Pameče, eno v naselju Otiški Vrh
ter eno na meji med naseljema Podklanec in Dravograd. Na kartografskih prikazih je predstavljeno
spreminjanje namenske rabe v obdobju od 1985 do 2014 ter poselitve v obdobju od 1821 do 2014. Na
kartografskih prikazih je predstavljena še višina poplavne vode na posameznih objektih v poplavah leta
2012. S prikazi manjšega prostora in v večjem merilu smo lahko lažje in bolj nazorno predstavili
spremembe, ki so se zgodile skozi leta obravnave.
V magistrski nalogi smo raziskovanje problema metodološko pripravili v več korakih, ki so opisani v
nadaljevanju.

S

Slika 5: Prikaz obravnavanega območja in štirih manjših območij
(Geodetski inštitut Slovenije, GURS)

B

Troblje

b
ar

a

i
sr k

k
to
o
p

Slovenj Gradec
Območje 1

Pameče
Območje 2

s li
Mi

n ja

Bukovska
vas

Legenda

Otiški Vrh

Rob poplavljenega območja v letu 2012
Vodotoki
Območje obravnave
Območja podrobnejše obravnave

Območje 3

Dravograd
Območje 4

Šentjanž
pri
Dravogradu

500

0

va
Dra

Meža

Vir: Geodetski inštitut Slovenije, GURS
Avtor: Jure Stramec

500

1000

1500

2000 m

Stramec, J. 2017. Proučevanje širitve poselitve… ob Mislinji v letu 2012.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Geodezija in geoinformatika
__________________________________________________________________________________

18

Ta stran je namenoma prazna.
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I.

Analiza preteklih in veljavnih prostorskih aktov za obravnavano območje

Za Občino Dravograd in Mestno občino Slovenj Gradec smo pregledali in analizirali prostorske
akte iz različnih obdobij. Pridobili smo DP Dravograd (1986), DrP Dravograd (1986) DP Slovenj
Gradec (1985) in DrP Slovenj Gradec (1986) (slika 6). Prav tako smo pridobili tekstualna dela OPN
Dravograd (2014) in osnutka OPN Slovenj Gradec (2014) (slika 6). Ugotavljali smo, ali so bili
sprejeti ukrepi prepovedi gradnje na poplavnih območjih oz. gradnje na poplavnih območjih pod
posebnimi pogoji. To smo storili s prebiranjem in analiziranjem prostorskih tekstualnih delov
prostorskih aktov v kronološkem zaporedju.

Slika 6: Kronološki pregled prostorskih aktov obeh obravnavanih občin

II.

Proučevanje spreminjanja števila objektov na obravnavanem območju poplav med
letoma 1821 in 2014
Ugotavljali smo način in obseg širitve poselitve na območju ob rekah. Izmed podatkov cikličnega
aerofotografiranja Slovenije, ki se je izvajalo v letih 1999-2001 (Letno poročilo, 2002), 2000-2006
(Ažman et al., 2006), 2009-2011 in 2012-2014 (Bric et al., 2015), smo za obravnavano območje
poplav pridobili ortofote, ki so nastali na podlagi aerofotografiranja v letih 1999 (Letno poročilo,
2002), 2004, 2006 (Ažman et al., 2006), 2010 (Miklavčič, 2010) in 2014 (Kocjančič, 2014). Prav
tako smo za obravnavano območje pridobili karte druge vojaške izmere v Avstro-Ogrski monarhiji.
Kot že omenjeno, so karte province Štajerske nastajale med letoma 1821 in 1836 (Timár at al.,
2006). Na podlagi ortofotov in kartografskega gradiva smo naredili pregled spreminjanja števila
objektov skozi čas na obravnavanem območju poplav. Delo je potekalo v programskem orodju
QGIS ter v programskem orodju Excel. Določevanje objektov, ki so v določenem letu (1999, 2004,
2006, 2010 in 2014) že stali, je potekalo v programu QGIS s primerjavo ortofotov iz omenjenih let.
Najprej smo določili objekte, ki so bili prikazani na kartah iz v časa druge vojaške izmere AvstroOgrske monarhije. Tem objektom smo nato dodali objekte, ki so bili na ortofotih iz leta 1999. Nato
smo postopoma dodajali še objekte, ki so bili na ortofotih iz let 2004, 2006, 2010 in 2014.
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Med leti, ko je potekala druga vojaška izmera Avstro-Ogrske monarhije in letom 1999 nismo imeli
podatkov o spreminjanju poselitve. Zato smo uporabili še kataster stavb. Evidenca vsebuje tudi
podatke o letniku izgradnje posamezne stavbe za večino stavb na obravnavanem območju. Tako
smo iz katastra stavb pridobili podatke o objektih, ki so bili zgrajeni do leta 1950, 1980, 1985, 1990
in 1995. Na podlagi podatkov iz katastra stavb in podatkov iz ortofotov smo nato v programu QGIS
naredili kartografske prikaze širjenja poselitev za štiri območja podrobnejše obravnave za leta med
1821 in 1836, 1985, 1995, 1999, 2004, 2006, 2010 in 2014. Za celotno območje obravnave pa smo
v programu Excel naredili graf, ki prikazuje spreminjanje števila objektov na obravnavanem
območju za leta 1950, 1980, 1985, 1990, 1995, 1999, 2004, 2006, 2010 in 2014.
III.

Analiza spreminjanja namenske rabe prostora med letoma 1985 in 2014 na
obravnavanem območju poplav
V tem koraku smo ugotavljali spremembe namenske rabe prostora na obravnavanem območju,
vrsto sprememb in njihov obseg. Za Občino Dravograd in Mestno občino Slovenj Gradec smo
pridobili podatke o namenski rabi prostora iz DP Dravograd (1986) in DP Slovenj Gradec (1986),
o namenski rabi iz SDDPDP Slovenj Gradec (1999) in iz PUP Dravograd (2004) ter podatke o
namenski rabi prostora, kot je opredeljena v OPN Dravograd (2014) in v osnutku OPN Slovenj
Gradec (2014) (slika 6).
Namensko rabo prostora za posamezno občino iz vseh treh obdobij smo med seboj primerjali in
ugotavljali, če in kako se je na obravnavanem območju poplav spreminjala namenska raba. Pri
spremembah namenske rabe nas je zanimala sprememba deleža stavbnih zemljišč, saj je to raba
prostora, ki med poplavami utrpi največ škode zaradi objektov, ki so postavljeni na zemljiščih. S
spremembami drugih vrst namenskih rab se v nalogi nismo ukvarjali. Pri primerjavi smo uporabili
enako osnovno metodo, kot Kerpan v svoji diplomski nalogi (2012). Primerjali smo osnovne
namenske rabe prostora, kot so opredeljene v 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 (2007). To so območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih
zemljišč, območja gozdnih zemljišč, območja voda in območja drugih zemljišč. Ker na
obravnavanem območju ni zemljišč, za katere bi bila opredeljena vrsta namenske rabe območja
drugih zemljišč, jih v naše analize nismo vključili. Pri kmetijskih zemljiščih smo obravnavali tudi
režima rabe. To sta območje najboljših kmetijskih zemljišč (k1) in območje drugih kmetijskih
zemljišč (k2). Takšna obravnava je pomembna zato, ker je na območjih najboljših kmetijskih
zemljišč prepovedano graditi objekte. Analize so bile deloma izvedene v programu Quantum GIS,
deloma pa v programskem orodju Excel (Microsoft Office). Quantum GIS, ali krajše QGIS je
odprtokoden in prosto dostopen programski paket GIS, ki ga je razvila neprofitna organizacija Open
Source Geospatial Foundation. Omogoča pregled in urejanje prostorskih podatkov, izvajanje
prostorskih analiz (Špruk, 2014) ter kreiranje kart (Jereb et al., 2011).
Analize in primerjave namenske rabe smo se lotili v programu QGIS. V analizo smo vključili vse
parcele iz zemljiškega katastra, ki so vsaj deloma v grafično določenem območju obravnave.
Podatkom v podatkovnem sloju zemljiški kataster smo dodali tri nove atribute, in sicer namenska
raba prostora v DP Dravograd in DP Slovenj Gradec, namenska raba prostora v SDDPDP Slovenj
Gradec in PUP Dravograd ter namenska raba prostora v osnutku OPN Slovenj Gradec in v OPN
Dravograd. Nato smo za vsako parcelo, ki smo jo vključili v analizo in ki predstavlja stanje parcel,
kot velja danes, ročno vnesli podatke o namenski rabi prostora iz vseh treh obdobij. Podatke o
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namenski rabi prostora, ki je bila opredeljena v DP Slovenj, smo določili na podlagi kart v fizični
obliki (slika 7). Za namensko rabo, ki je bila opredeljena v DP Dravograd in PUP Dravograd smo
imeli na voljo karte v rastrski obliki. Namensko rabo iz SDDPDP Slovenj Gradec smo dobili iz
portala PISO (2016), saj je na portalu še vedno prikazana namenska raba iz leta 1999, namensko
rabo iz osnutka OPN Slovenj Gradec in OPN Dravograd pa iz podatkov o namenski rabi prostora
v vektorski obliki.
Namensko rabo je bilo med prostorskimi akti iz različnih obdobij nekoliko uskladiti. Uskladiti je
bilo treba vodna zemljišča, saj v DP Dravograd, DP Slovenj Gradec in SDDPDP Slovenj Gradec
vode niso bile opredeljene. To smo storili tako, da smo parcelam, za katere smo lahko na podlagi
oblike trdili, da gre za vodna območja, vpisali vrednost atributa vode. Pri tem smo si pomagali tudi
z ortofotografijami. Usklajevali smo še namensko rabo iz PUP Dravograd. V namenski rabi
prostora iz teh prostorskih aktov kmetijska zemljišča niso imela opredeljenih režimov najboljših
(k1) in drugih (k2) kmetijskih zemljišč. Izkazalo se je, da se na obravnavanem območju režim
namenske raba kmetijskih zemljišč iz DP Dravograd ni spremenil glede na kategorijo namenske
raba kmetijskih zemljišč iz OPN Dravograd, zato smo lahko kmetijskim zemljiščem priredili
ustrezni režim tudi v namenski rabi iz PUP Dravograd. Ostalih namenskih rab ni bilo potrebno
usklajevati.

Slika 7: Izsek iz karte, ki prikazuje namensko rabo prostora v DP Slovenj Gradec (1985)

Na podlagi zbranih podatkov smo nato za štiri manjša območja naredili primerjavo namenske rabe
prostora po letih. To smo naredili s kartografskimi prikazi, ki smo jih naredili v programu QGIS.
Za občino Dravograd smo obravnavali namensko rabo v letih 1986, 2004 ter 2014, za občino
Slovenj Gradec pa 1985, 1999 in 2014. Prav tako smo naredili statistične analize pridobljenih
podatkov v programu Excel. S primerjavo števila in površin zemljišč določene namenske rabe
prostora smo dobili deleže zemljišč in njihovih površin izmed vseh namenskih rab prostora, ki so
se pojavljala na obravnavanem območju. Prav tako smo primerjali deleže površin, ki se jim je
namenska raba prostora v prostorskih aktih iz različnih obdobij spremenila. Rezultate statistične
analize smo grafično prikazali v grafih, ki smo jih kreirali v programu Excel.
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IV.

Določevanje višine poplavne vode na v poplavah 2012 poplavljenih objektih in analiza
objektov glede na načrtovano namensko rabo prostora
Na spretni strani Agencije Republike Slovenije za okolje smo pridobili podatke lidarskega
snemanja Slovenije (Bric in sod., 2015). Naše območje obravnave je bilo posneto v letu 2014. Pri
delu smo uporabljali program FugroViewer. FugroViewer je program, ki se uporablja za
pregledovanje lidarskih oblakov točk. Posamezne točke v oblaku točk se lahko različno obarvajo
glede na nadmorsko višino ali glede na kateri drugi atribut, ki se shrani za posamezno točko (Šoič,
2012).
V program FugroViewer smo uvozili podatke laserskega skeniranja. Pod podatke laserskega
skeniranja smo podložili ortofote iz leta 2014. Za območje poplav iz leta 2012, ki ga je Triglav
Čekada (2014) določila s pomočjo nemerskih posnetkov javnosti, smo določili nadmorske višine
do katerih je na različnih delih obravnavanega območja segala voda v poplavah 2012. Iz lidarskih
podatkov smo določili tudi nadmorsko višino temeljev objektov. Nadmorske višine smo določevali
tako, da smo izbrali točko iz oblaka točk lidar snemanja Slovenije in odčitali njeno nadmorsko
višino. Vrednost višin do katerih je segala poplavna voda smo določili kot aritmetično sredino višin
določenih na levem in desnem bregu reke Mislinje oz. Meže. Vrednosti smo določali posebej glede
na vsak objekt. Mesto čitanja na levem oz. desnem bregu vodotoka smo določili tako, da je bila
zveznica mest čitanja pravokotna na smer toka vodotoka. Vrednost višin objektov pa smo določili
tako, da smo izbrali najmanjšo vrednost višine v neposredni bližini objekta. Iz odčitkov smo
izračunali višino, do katere je voda segala na posameznem objektu. To smo storili tako, da smo za
posamezni objekt od nadmorske višine, do katere je segala poplavna voda, odšteli nadmorsko
višino objekta. Za namene magistrske naloge je bil takšna ocena višine vode na objektih dovolj.
Pravo višino vode bi lahko dobili le s hidravličnim modeliranjem (Banovec, 2003), ki pa presega
obseg te naloge.
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4 ANALIZA IN REZULTATI

4.1 Analiza obravnavanih prostorskih aktov

Preglednica 1: Ukrepi glede poplavne varnosti v različnih prostorskih aktih občin (1- DP Dravograd (1986); 2-DP Slovenj
Gradec (1985); 3-DrP Dravograd (1986); 4-DrP Slovenj Gradec (1986); 5-OPN Dravograd (2014); 6-osnutek OPN Slovenj
Gradec (2014))

Prostorski akt
Vrsta ukrepa
Pri posegih v vodotoke je potrebno upoštevati Zakon o vodah.
Naselja in komunikacije je potrebno varovati pred visokimi vodami.
Urejeno mora biti ustrezno odvodnjavanje.
Čim več vode je treba zadržati na mestu nastanka z ohranjanjem
retencijskih površin in z hidrotehničnimi ukrepi.
Pred kakršnimikoli posegi in ureditvami pa je potrebno izvesti sanacijske
ukrepe, ki omogočajo bolj učinkovito in okoljsko sprejemljivejšo
obvladovanje poplavne ogroženosti.
Vse posege v obstoječe objekte je treba izvajati tako, da se ne poslabšuje
stanja voda ali vodnega režima.
Če se stanje pri posegih v objekte poslabša, je treba izvesti izravnalne
ukrepe.
Pri gradnji premostitvenih in drugih objektov na vodnem ali priobalnem
zemljišču pa je potrebno zagotavljati varstvo pred poplavami.
Nove ureditve se načrtujejo tako, da ne povzročajo naravnih procesov,
ki bi ogrožali poselitev, druge rabe prostora in človekove dejavnosti.
Vodotoke je potrebno vzdrževati sonaravno ter vzdrževati njihov naravni
režim.
Kjer razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, je prepovedano
izvajati vsa dela, ki niso rekonstrukcije ali vzdrževalna dela, pri tem pa
se ne sme povečati poplavna ogroženost.
Na poplavnem območju so dovoljeni posegi in dejavnosti, ki so
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dovoljeni so tudi
drugi posegi, ki jih opredeljujejo splošni predpisi o vodah.
Pred visokimi vodami se varuje naselja in najboljše kmetijske površine,
pri tem pa mora biti upoštevano načelo sonaravnosti.
Razmere na poplavnih območjih se lahko izboljšajo tudi z integralnimi
sanacijskimi ukrepi.
Poplavna območja se sanirajo z ustreznimi vodnogospodarskimi
ureditvami.
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… nadaljevanje preglednice 1
Rabe, ki bi lahko spremenile odtočni režim, je potrebno locirati izven
poplavnih območij.
Na poplavnih območjih se ne načrtuje širitev naselij, urejanje turističnih
in rekreacijskih objektov in območij ter gradnja določene komunalne
infrastrukture.
Treba je urejati struge vodotokov in hudournikov, urejati priobalna
zemljišča, na katerih raste značilna vegetacija ter izvajati ukrepe, ki
varujejo pred poplavami.
Pri prostorskem načrtovanju se upošteva omejitve pri posegih na vodnih,
priobalnih, poplavnih in erozijskih območji.
Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti je potrebno določiti
tako, da so v skladu s predpisi o vodah.
Za poplavna območja se upoštevajo opozorilna kart poplav ter druge
strokovne študije.
Vzdrževalo se bo vodotoke, ter vodne objekte, ki preprečujejo poplave
Stavbna zemljišča se ohranijo, razen na območjih, ki so ogrožena.
Regulacija potokov se naj izvaja v skladu s planom OVS Drava – Mura.
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4.1.2 Sklepi
Obe obravnavani občini imata v svojih prostorskih aktih podobne opredelitve glede varstva pred
poplavami in varstva poplavnih območij. Opredelitve, ki se navezujejo na varstvo pred poplavami in
širitev na poplavna območja, smo poudarili že sproti pri opisu prostorskih aktov, tu pa navajamo nekaj
pomembnih sklepov.
Že v DP Slovenj Gradec in DP Dravograd je opredeljeno, da se stanovanjska gradnja usmerja v
pomembna središča, da se ohranijo kmetijska zemljišča in naravno okolje, čeprav so dovoljene izjeme,
ki omogočajo gradnjo na kmetijskih zemljiščih. Ekološke razmere se pri načrtovanju prostora naj ne bi
poslabševale. Ustrezno mora biti urejeno tudi odvodnjavanje in zaščita pred visokimi vodami. Niso pa
omenjena poplavno ogrožena območja, zato tudi ni opredeljeno, kako se na takšnih območjih planira
raba prostora.
Tudi v OPN Dravograd in osnutku OPN Slovenj Gradec je opredeljeno, da je naselja in komunikacije
potrebno zavarovati pred nevarnim delovanjem voda. Pred posegi v prostor je treba z raznimi ukrepi
poskrbeti, da se poplavna ogroženost ne povečuje. Poudarja se, da je treba zaščititi vodna in obvodna
zemljišča pred raznimi posegi. Na teh zemljiščih so posegi v prostor omejeni. Na zemljiščih, ki pa
spadajo pod poplavna območja, pa so prepovedani vsi posegi, razen če služijo varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Še posebej so zaščitene retencijske površine. Če je izveden poseg na takšnem
območju, je potrebno površino nadomestiti.
Izpostavili bi tudi omembo preventivnega načrtovanja, s katerim bi se zmanjšalo število nesreč. V OPN
Dravograd je opredeljeno tudi, da se stavbna zemljišča na ogroženih območjih ne ohranijo.
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4.2 Pregled spreminjanja števila objektov v obdobju od let 1821-1836 do leta 2014 na
obravnavanem območju
Na podlagi ortofotov, podatkov zemljiškega katastra in arhivskega kartografskega gradiva smo naredili
pregled spreminjanja števila objektov skozi čas. Spreminjanje števila objektov smo podrobneje preučili
še na izsekih obravnavanega območja poplav (slika 5). Površina izsekov predstavlja nekaj več kot 12 %
celotne površine obravnavanega območja.
Na slikah 8 in 9 je prikazano, kako se je število objektov spreminjalo skozi čas na celotnem območju
obravnave. Podatke o številu objektov smo pridobili iz različnih virov. Za obdobje med 1821 in 1836
so podatki iz kart druge vojaške izmere Avstro-Ogrske. Med letoma 1950 in 1995 smo podatke pridobili
iz katastra stavb, in sicer iz atributa leto izgradnje. Slabost podatkov iz katastra stavb je ta, da niso
popolni. Nekaterim objektom v katastru stavb namreč manjka podatek o letu izgradnje, zato so številke,
ki določajo število objektov, verjetno nekoliko prenizke. Število objektov med letoma 1999 in 2014 pa
smo pridobili iz ortofotov cikličnega aerosnemanja.

Število objektov
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Slika 8: Spreminjanje števila objektov od druge vojaške izmere Avstro-Ogrske monarhije do leta 2014 na območju obravnave
(GURS)

Ugotovimo lahko, da se je število objektov na obravnavanem območju ves čas povečevalo. Rast števila
objektov je bila do leta 1950 počasna. Po tem letu se je rast števila objektov povečala. Do leta 1980 je
rast števila objektov znašala povprečno 6,7 objektov na leto. Rast števila objektov se je po letu 1980 še
povečevala. Do leta 1999 je rast števila objektov znašala 10,2 objekta letno. Rast je bila do leta 1995
zelo enakomerna, intenzivnejša pa je bila v zadnjih štirih letih do leta 1999. Na ta skok med letoma 1995
in 1999 verjetno vpliva tudi sprememba vira podatkov. Kot že omenjeno, je bil vir podatkov do leta
1999 kataster stavb, v katerem ni podatka o letu izgradnje za vse objekte, za leto 1999 pa smo uporabili
ortofote cikličnega aerosnemanja, kar pomeni, da so podatki popolni. Med letoma 1999 in 2004 je bila
rast števila objektov bolj umirjena. Znašala je povprečno 3,8 objektov na leto. Umirjeni rasti je sledila
spet višja povprečna rast števila objektov. Med letoma 2004 in 2006 je znašala povprečno 10 objektov
na leto. V naslednjih štirih letih pa povprečno 8,8 objektov na leto. Rast se je umirila med letoma 2010
in 2014. Takrat je rast števila objektov znašala povprečno tri objekte na leto. Število objektov se je od
časa druge vojaške izmere Avstro-Ogrske monarhije do leta 2014 povečalo za več kot enajst in pol krat.
Med letoma 1980 in 2014 pa se je število objektov podvojilo. Rast števila objektov pomeni, da se veča
tudi število objektov, ki so zgrajenih na poplavno ogroženih območjih, s tem pa se povečuje število
ljudi, ki bi lahko bili ob poplavah v nevarnosti.

Stramec, J. 2017. Proučevanje širitve poselitve… ob Mislinji v letu 2012.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Geodezija in geoinformatika
__________________________________________________________________________________

26

Med namensko rabo, opredeljeno v DP Dravograd (1986) in DP Slovenj Gradec (1986) ter OPN Občine
Dravograd (2014) in osnutkom OPN Občine Slovenj Gradec (2014) se je namenska raba v prostorskih
aktih občin še nekajkrat spremenila. Vse spremembe se niso zgodile za celotna ozemlja občin, ampak
samo na določenih delih. V Mestni občini Slovenj Gradec so vmesni prostorski akt, ki je zajemal tudi
obravnavano območje sprejeli leta 1999, gre za SDDPDP Slovenj Gradec, v občini Dravograd pa leta
2004. Tukaj gre za PUP Dravograd. Glede na spreminjanje števila objektov ne moremo trditi, da
spremenjeni prostorski akti v letu 2004 niso vplivali na hitrost večanja števila objektov.
Na slikah 10, 11, 12 in 13 je prikazano spreminjanje poselitve v obdobju od druge vojaške izmere
Avstro-Ogrske do zadnjega cikličnega aerofotografiranja iz leta 2014 na štirih območjih podrobnejše
obravnave: na dveh območjih Industrijske cone Pameče, območju Otiškega Vrha in območjem med
Dravogradom in Podklancem.
Na različnih območjih se je različno hitro začelo poseljevanje območij ob vodi. Za nekatera območja je
značilno, da so bila že leta 1985 precej gosto pozidana (prvo območje Industrijske cone Pameče in
območje Otiškega Vrha; sliki 10 in 12). Druga pa so bila v tem času še skoraj nepozidana (drugo
območje Industrijske cone Pameče in območje na meji med Dravogradom in Podklancem; sliki 11 in
13). Pri slednjih je tudi hitrost širjenja poselitve podobna. Na obeh območjih je širitev poselitve potekala
počasi, vendar pa se je poselitev na območju med Dravogradom in Podklancem povečevala enakomerno
do leta 2010, ko je prekrila celotno območje. Na drugem območju Industrijske cone Pameče pa se je do
leta 2006 širila zelo počasi, potem pa je do leta 2010 zavzela celotno območje. Takšne spremembe v
poselitvi ne moremo povezati s spremembami v prostorskih aktih, saj je bilo območje že v namenski
rabi prostora iz DP Občine Slovenj Gradec opredeljeno kot industrijska cona. Do leta 2014 se je
poselitev na obeh območjih le še nekoliko bolj zgostila (sliki 11 in 13).
Na območjih, kjer je bilo že leta 1985 precej objektov, je nato zgoščevanje poselitve potekalo različno.
Na prvem območju Industrijske cone Pameče je bila poselitev že leta 1985 tako gosta, da v naslednjih
letih ni moglo priti do drastičnih sprememb v gostoti poselitve. Poselitev se je le še nekoliko bolj
zgostila, nekaj objektov pa je bilo spremenjenih (slika 10). Na območju Otiškega Vrha pa je zgoščevanje
objektov potekalo do leta 1999, kasneje pa se je rast števila objektov umirila. V naslednjih letih je bilo
dodanih le še nekaj objektov, ki so obstoječo poselitev nekoliko zgostili (slika 12). Na nekaterih območji
pa lahko vidimo tudi, da so se nekateri objekti spreminjali, oziroma so na mestu starega objekta nastali
novi.
Za drugo območje Industrijske cone Pameče, območje Otiškega Vrha in območje med Dravogradom in
Podklancem so značilni nekateri objekti že v času med letoma 1821 in 1836 (slike 11, 12 in 13).
Predvidevamo lahko, da so bili to objekti, ki so bili vezani na vodo, kot na primer mlini in žage.
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Slika 9: Prikaz spreminjanja števila objektov po letih na
obravnavanem območju (GURS)
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Slika 10: Spreminjanje poselitve na območju Industrijske cone Pameče (Območje 1) od časa druge vojaške
izmere Avstro-Ogrske do leta 2014 (GURS)
Ortofoto območja iz leta 2014
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Slika 11: Spreminjanje poselitve na območju Industrijske cone Pameče (Območje 2) od časa druge vojaške
izmere Avstro-Ogrske do leta 2014 (GURS)
Ortofoto območja iz leta 2014
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Slika 12: Spreminjanje poselitve na območju Otiškega Vrha (Območje 3) od časa druge vojaške izmere
Avstro-Ogrske do leta 2014 (GURS)
Ortofoto območja iz leta 2014
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Slika 13: Spreminjanje poselitve na območju med Dravogradom in Podklancem (Območje 4) od časa druge
vojaške izmere Avstro-Ogrske do leta 2014 (GURS)
Ortofoto območja iz leta 2014
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4.2.1 Sklepi
Na obravnavanem območju se je število objektov vseskozi povečevalo. Rast števila objektov je bila do
leta 1950 počasna, po tem letu pa se je število objektov začelo večati bolj intenzivno. Od leta 1980 pa
do leta 2014 se je število objektov povečalo za dvakrat. Najbolj intenzivna rast števila objektov je bila
med letoma 1995 in 1999. Takrat je rast števila objektov znašala 25,2 objekta na leto. Po letu 1999 se je
rast števila objektov nekoliko umirila. Večja rast števila objektov je bila potem spet med letoma 2006
in 2010, ko je znašala 8,8 objekta na leto.
Nekateri deli obravnavanega območja so bili gosto poseljeni že leta 1985, nekateri pa so bili gosteje
poseljeni šele leta 2010. Za vsa že naseljena območja pa je bilo značilno, da se je poselitev na njih z leti
še zgoščevala. Nekateri objekti so bili vmes tudi porušeni. Na podlagi spremenjene oblike nekaterih
objektov lahko sklepamo, da so bili objekti spremenjeni, ali pa so bili porušeni in so bili na njihovem
mestu zgrajeni novi.

4.3 Analiza sprememb namenske rabe prostora v prostorskih aktih Občin Slovenj Gradec in
Dravograd med letoma 1985 in 2014 ter analiza višine poplavne vode v poplavah leta 2012
4.3.1 Analiza sprememb za celotno območje obravnave
Primerjali smo namensko rabo prostora v prostorskih aktih iz različnih obdobij na obravnavanem
območju. Primerjali smo namensko rabo prostora za vsako občino posebej. Na območju obravnave je
2869 parcel s površino dobrih 4 km2. Pri tem znaša površina obravnavanih parcel iz Občine Dravograd
77,3 %, površina obravnavanih parcel iz Mestne občine Slovenj Gradec pa 22,7 %. Najprej smo
obravnavali spremembe med namensko rabo, ki je bila določena v DP Dravograd (1986) in PUP
Dravograd (2014). V namenski rabi, ki je bila določena v DP Dravograd, je bilo opredeljenih največ
stavbnih zemljišč, in sicer ena tretjina. Sledila so najboljša (k1) in druga kmetijska zemljišča (k2).
Skupni odstotek kmetijskih zemljišč znaša 43,5 %. 11,5 % je bilo vodnih zemljišč, najmanj 8,2 % pa
gozdnih zemljišč (slika 14). V namenski rabi, določeni v PUP Dravograd je bilo tudi največ stavbnih
zemljišč, kar 44,6 %. Podobno kot pri namenski rabi v DP Dravograd, so tudi tukaj sledila najboljša
kmetijska zemljišča (k1) in druga kmetijska zemljišča (k2). Njun skupni odstotek pa je bil v tem primeru
manjši, znašal je 35,4 %. Sledili sta še namenski rabi vode in gozdnih zemljišč, katerih obseg je ostal
praktično enak (slika 15). V stavbna zemljišča so se je spremenilo največ najboljših kmetijskih zemljišč
(k1), površinsko pa največji delež predstavljajo druga kmetijska zemljišča (k2). V stavbna zemljišča so
se spremenila tudi gozdna zemljišča, katerih površina predstavlja krepko najmanjši delež izmed
zemljišč, katerih namenska raba se je spremenila v stavbna zemljišča (preglednica 2).
Preglednica 2: Število in površine parcel, katerih namenska raba se je spremenila v stavbno zemljišče na obravnavanem
poplavljenem območju iz 2012 med DP Dravograd (1986) in DP Slovenj Gradec (1985) ter PUP Dravograd (2004) in
SDDPDP Slovenj Gradec (1999)
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Slika 14: Namenska raba v DP Dravograd (1986)

Naslednjo primerjavo smo izvedli med namensko rabo prostora, ki je bila določena v PUP Dravograd
in namensko rabo prostora, ki je bila določena v OPN Dravograd (2014). Največji delež namenske rabe
zemljišč so v OPN Dravograd, podobno kot v dveh že obravnavanih prostorskih aktih, zavzemala
stavbna zemljišča. Glede na namensko rabo iz PUP Dravograd se je njihov odstotek povečal še za slaba
dva odstotka. Zdaj znaša 46,4 %. Stavbnim zemljiščem sledijo najboljša kmetijska zemljišča (k1) in
druga kmetijska zemljišča (k2). Njun skupni odstotek je 32,2 %. Vodnih zemljišč je 11,5 %, kar
predstavlja isto vrednost kot v DP Dravograd in PUP Dravograd. Najmanj je gozdnih zemljišč, njihov
delež pa se je glede na namensko rabo iz DP Dravograd in PUP Dravograd nekoliko povečal in znaša
9,9 % (slika 16). Pri izvajanju primerjave namenske rabe iz PUP Dravograd in OPN Dravograd, ki je
bil sprejet leta 2014, smo ugotovili, da so največji površinski delež zemljišč, katerih namenska raba se
je spremenila v stavbna zemljišča, predstavljala druga kmetijska zemljišča (k2). Sledijo najboljša
kmetijska zemljišča (k1), na zadnjem mestu pa so gozdna zemljišča, kjer gre za eno parcelo velikosti 91
kvadratnih metrov (preglednica 3).
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Slika 15: Namenska raba v PUP Dravograd (2004)
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Slika 16: Namenska raba v OPN Dravograd (2014)

Preglednica 3: Število in površine parcel, katerih namenska raba se je spremenila v stavbno zemljišče na obravnavanem
poplavljenem območju iz 2012 med PUP Dravograd (2004) in SDDPDP Slovenj Gradec (1999) ter OPN Dravograd (2014)
in osnutkom OPN Slovenj Gradec (2014)

Občina Dravograd
število parcel
površina (m2)

Mestna občina Slovenj Gradec

gozd v stavbno

k1 v stavbno

k2 stavbno

gozd v stavbno

k1 v stavbno

k2 stavbno

1
91

16
43.176

3
39.194

0
0

0
0

0
0

Preučevanje sprememb smo nadaljevali za Mestno občino Slovenj Gradec. Najprej smo primerjali
namenski rabi, ki sta bili določeni v DP Slovenj Gradec, iz leta 1985 in SDDPDP Slovenj Gradec, iz
leta 1999. V namenski rabi, ki je bila določena v DP Slovenj Gradec je bilo največ zemljišč opredeljenih
kot najboljših kmetijskih zemljišč (k1). Bilo jih je za 58,3 %. Sledila so stavbna zemljišča z 19,7 % in
druga kmetijska zemljišča (k2) s 14,4 %. Skupni delež kmetijskih zemljišč je znašal kar 72,7 %. Nato
so sledila vodna zemljišča s 6,3 % ter gozdna zemljišča z 1,5 % (slika 17). Tudi v namenski rabi, ki je
bila opredeljena v SDDPDP Slovenj Gradec so največji delež zemljišč predstavljala najboljša kmetijska
zemljišča (k1). Je bil pa njihov odstotek glede na namensko rabo iz DP Slovenj Gradec precej manjši.
Znašal je 44,9 %. Povečal pa se je odstotek stavbnih zemljišč, ki so tudi v tem primeru na drugem mestu
glede na delež. Njihov odstotek znaša 34,7 % Nekoliko se je zmanjšal tudi delež drugih kmetijskih
zemljišč (k2), ki zasedajo tretje mesto. Njihov odstotek znaša 12,7 %. Odstotek vodnih in gozdnih
zemljišč se na obravnavanem območju glede na namensko rabo v DP Slovenj Gradec ni spremenil (slika
18).
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Slika 17: Namenska raba v DP Slovenj Gradec (1985)

V stavbna zemljišča se je spremenilo največ najboljših kmetijskih zemljišč (k1). Namenska raba se je v
stavbna zemljišča spremenila tudi nekaj drugim kmetijskim zemljiščem (k2), gozdna zemljišča pa se
niso spreminjala. Delež najboljših kmetijskih zemljišč, ki so se spremenila v stavbna zemljišča je bil
mnogo večji kot ob podobni primerjavi v Občini Dravograd. Je bil pa delež drugih kmetijskih zemljišč
(k2), ki so se spremenila v stavbna zemljišča, mnogo manjši (preglednica 2).
Primerjali smo tudi namensko rabo prostora, ki je bila določena v SDDPDP Slovenj Gradec z namensko
rabo prostora, ki je določena v osnutku OPN Slovenj Gradec, ki je bil obravnavan v letu 2014. V
namenski rabi zemljišč iz osnutka OPN Slovenj Gradec predstavljajo največji delež najboljša kmetijska
zemljišča (k1). Njihov odstotek se je v primerjavi z namensko rabo iz SDDPDP Slovenj Gradec
spremenil le za 0,1 %. Sledijo stavbna zemljišča, katerih delež se glede na namensko rabo iz SDDPDP
Slovenj Gradec ni spremenil (slika 19 in preglednica 3). Naslednja so druga kmetijska zemljišča (k2),
katerih delež se je nekoliko povečal, in sicer na 14,1 %. Delež vodnih zemljišč je ostal nespremenjen,
gozdna zemljišča pa so na obravnavanem območju izginila (slika 19).
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Slika 18: Namenska raba v SDDPDP Slovenj Gradec (1999)
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Ob primerjavi prostorskih aktov obeh občin lahko ugotovimo, da za namensko rabo v Mestni občini
Slovenj Gradec za vsa tri obravnavana obdobja velja, da je delež stavbnih zemljišč manjši, kot v
namenski rabi Občine Dravograd.
6,2% 0,0%

45,0%

34,7%
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Gozdna zemljišča

Najboljša kmetijska zemljišča (k1)

Druga kmetijska zemljišča (k2)

Stavbna zemljišča

Vode
Slika 19: Namenska raba v osnutku OPN Slovenj Gradec (2014)

4.3.2 Analiza sprememb za območja podrobnejše obravnave in ocena višine vode na objektih
poplavljenih v 2012
Za štiri podrobneje obravnavana območja so na slikah 20 in 21 prikazane spremembe v namenski rabi
prostora med namensko rabo, ki je bila določena v DP Dravograd in DP Slovenj Gradec, namensko
rabo, ki je bila določena v PUP Dravograd in SDDPDP Slovenj Gradec ter namensko rabo, ki je bila
določena v OPN Dravograd in osnutku OPN Slovenj Gradec. Prav tako so prikazane višine, do katerih
so bili posamezni objekti na teh podrobno obravnavanih območjih poplavljeni.
Na prvem območju Industrijske cone Pameče (slika 20) vidimo, da se namenska raba v različnih
prostorskih aktih ni spremenila. Že v DP Slovenj Gradec so bila zemljišča na območju opredeljene kot
stavbna. Objekti, ki so bili v času poplav leta 2012 na obravnavanem območju, so bili poplavljeni vse
do višine 1,2 m.
Na drugem območju Industrijske cone Pameče (slika 20) vidimo, da je bilo območje v DP Slovenj
Gradec opredeljeno kot kmetijsko. Režim namenske rabe kmetijskih zemljišč je bila večinoma najboljša
kmetijska zemljišča (k1), manjši del pa je bil opredeljen kot druga kmetijska zemljišča (k2). V namenski
rabi prostora, ki je bila opredeljena v SDDPDP Slovenj Gradec pa so zemljišča že opredeljena kot
stavbna zemljišča. Podobno je tudi v namenski rabi, ki je opredeljena v osnutku OPN Slovenj Gradec.
Zaradi nepopolnih podatkov o obsegu poplav leta 2012, smo lahko določili višino poplavne vode le na
dveh objektih. Znašala je med 10 cm in 30 cm.
Na območju Otiškega Vrha (slika 21) je bila že v namenski rabi v DP Dravograd večina zemljišč
opredeljenih kot stavbna zemljišča, del zemljišč pa je bil opredeljen kot druga kmetijska zemljišča (k2).
V PUP Dravograd se je namenska raba na celotnem območju spremenila v stavbna zemljišča. Tako je
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ostalo tudi v namenski rabi v OPN Dravograd. Na tem območju so bili objekti v poplavah poplavljeni
zelo visoko, kar do 2,4 m. Zanimivo pa je, da je voda na objektih, ki so bili zgrajeni na zemljiščih, ki so
bila v DP Dravograd opredeljena kot druga kmetijska zemljišča (k2), segala nižje kot na objektih, ki so
na zemljiščih, ki so bila že v DP Dravograd opredeljena kot stavbna zemljišča.
Na območju med Dravogradom in Podklancem (slika 21) je bil v DP Dravograd del območja opredeljen
kot območje stavbnih zemljišč, del kot druga kmetijska zemljišča (k2), del pa tudi kot območje gozda.
Pri tem prvi dve območji predstavljata večino ozemlja. V PUP Dravograd se je namenska raba na večini
območja spremenila v stavbna zemljišča, le gozdna zemljišča so ostala nespremenjena. Tako je bilo tudi
v namenski rabi, ki je bila opredeljena v OPN Dravograd. Podobno kot velja za Območje 3 (slika 21),
tudi tukaj ne moremo trditi, da so bili objekti, ki so bili zgrajeni na ozemljih, ki v DP Dravograd niso
bili opredeljeni kot stavbna zemljišča, bolj poplavljeni od tistih, ki so bili zgrajeni na drugih kmetijskih
zemljiščih (k2). Za to območje velja, da je bil poplavljen le 1 objekt, ki je bil zgrajen na območju drugih
kmetijskih zemljišč (k2). Voda je segala do višine 10 cm. Objekti, ki pa so bili zgrajeni na zemljiščih,
ki so že od DP Dravograd opredeljena kot stavbna, pa so bili poplavljeni do višine 1,2 m.
Če primerjamo podatke, ki so prikazani na slikah sprememb namenske rabe prostora (sliki 20 in 21) s
podatki o širitvi poselitve (slike 11, 12, 13) lahko ugotovimo, da so bili objekti na nekaterih območjih
zgrajeni, še preden so bila zemljišča opredeljena kot stavbna. Za občino Slovenj Gradec so bila zemljišča
opredeljena kot stavbna v SDDPDP Slovenj Gradec. Na sliki 11 pa vidimo, da so bila zemljišča, ki so
na sliki 20 opredeljeno druga kmetijska zemljišča pozidana že do leta 1995, nekatera tudi že do leta
1985. Občina Dravograd pa je zemljišča spreminjala v stavbna v PUP Dravograd. Tudi v tem primeru
na slikah 11 in 13 vidimo, da so bila zemljišča poseljena še preden so bila v prostorskih aktih opredeljena
kot stavbna.
Sklepamo lahko, da so bili izpolnjeni pogoji za gradnjo na kmetijskih zemljiščih glede na DrP Slovenj
Gradec, ki je dovoljeval izjeme za gradnjo na kmetijskih zemljiščih, ali po Zakonu o kmetijskih
zemljiščih (ZKZ) iz leta 1996. Zakon je namreč v svojem 8. členu, ki danes ni več veljaven, opredeljeval,
da se lahko najboljša kmetijska zemljišča uporabijo tudi za druge nekmetijske namene. Najboljša
kmetijska zemljišča so se lahko uporabila za druge namene, če ni bilo mogoče uporabiti gozdnih ali
drugih kmetijskih zemljišč. Če se je kmetijska in gozdna zemljišča uporabljalo za nekmetijsko rabo, je
bilo treba plačati odškodnino, razen za nekatere vrste objektov, ki bili so opredeljeni v zakonu. 8. členu
zakona o kmetijskih zemljiščih je leta 2002 prenehal veljati (ZUreP-1, 185. člen), zapisani pa so bili
novi pogoji gradnje zunaj poselitvenih območij, ki pa so bili strožji (ZUreP-1, 6. člen). Ena izmed razlag
pa bi morda lahko bila ta, da so bili nekateri objekti zgrajeni na črno, vendar za takšno razlago nimamo
nikakršnih dokazov, prav tako se v nalogi nismo ukvarjali s preučevanjem črnih gradenj.
Kot že omenjeno in prikazano (slika 3), so na Inštitutu za vode Republike Slovenije in na Agenciji za
okolje Republike Slovenije izdelali karte, ki opozarjajo na nevernost poplav in naj bi bile v pomoč tudi
prostorskim načrtovalcem. V primeru našega obravnavanega območja pa se je namenska raba prostora
spremenila v stavbna zemljišča že prej. Do leta, ko so zgoraj omenjeni podatki nastali so bila območja
tudi že poseljena. Prostorski načrtovalci so tudi v preteklosti imeli podatke o delovanju voda. Obstajala
so različna podjetja, ki so se ukvarjala z izdelavo poplavnih študij, ki so nato pomagale pri prostorskem
načrtovanju.
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Slika 20: Primerjava namenske rabe v DP Slovenj Gradec (1985), v SDDPDP Slovenj Gradec
(1999) in v osnutku OPN Slovenj Gradec (2014) za Območji 1 in 2 (GURS, Geodetski
inštitut Slovenije, Mestna občina Slovenj Gradec)
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Slika 20: Primerjava namenske rabe v DP Dravograd (1986), PUP Dravograd (2004) in v
OPN Dravograd (2014) za Območji 3 in 4 (GURS, Geodetski inštitut Slovenije, Občina
Dravograd)
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Obravnavano območje je zavzemalo nekoliko večji prostor, kot so ga zavzemale poplave leta 2012. Prav
tako na odseku med Pamečami in Bukovsko vasjo manjkajo podatki o poplavah. V analizo višine
poplavne vode v času poplav leta 2012 smo zato vzeli samo objekte, ki so na območjih, za katere je
določen obseg poplav. Tako smo obravnavali 238 objektov. Povezava med številom poplavljenih
objektov in višino poplavne vode je prikazana na sliki 22.
Pri določanju višin poplavne vode na objektih smo zaradi poenostavitve predpostavljali, da je voda na
obeh bregovih enako visoka.
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Slika 22: Višino poplavne vode na poplavljenih objektih v poplavah leta 2012

Slika 23: Območje z najvišjo poplavno vodo na objektih ter objekt z najvišjo poplavno vodo (3,1 m) na obravnavanem
območju (Geodetski inštitut Slovenije, GURS)
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Ugotovili smo, da je bilo na območju poplav iz leta 2012, ki so ga določili na Geodetskem inštitutu
Slovenije, poplavljenih 168 objektov, nepoplavljenih pa 70 objektov. Do enega metra je bilo
poplavljenih 57 % objektov, do dveh metrov pa še naslednjih 35 %. Nad višino dveh metrov je bilo
poplavljenih kar 8 % objektov. Najvišje je poplavna voda segala na območju Otiškega Vrha (slika 23),
na nekaterih objektih tudi čez višino 3 m. Na nekaterih območjih, ki so prostorsko blizu skupaj smo
dobili zelo različne rezultate glede višine poplavne vode na objektih. Takšne rezultate lahko razlagamo
z lokalno razgibanostjo površja.

4.3.3 Sklepi
Za Občino Dravograd in Mestno občino Slovenj Gradec smo na obravnavanem območju za vsako
posebej preučevali spreminjanje namenske rabe. Največ zemljišč se je spremenilo v stavbna zemljišča
v namenskih rabah, ki sta ju opredelila PUP Dravograd in SDDPDP Slovenj Gradec. V tem času se je v
stavbna zemljišča spremenilo kar 83 % večja površina zemljišč, kot v namenski raba v OPN Dravograd.
V namenski rabi, ki je opredeljena v osnutku OPN Slovenj Gradec se v stavbno zemljišče ne spremeni
nobeno zemljišče. V stavbna zemljišča se skupno spremeni 13,9 % površine vseh parcel na
obravnavanem območju.
Ob primerjavi namenske rabe med obema obravnavanima občinama pa lahko ugotovimo, da v
namenskih rabah v vseh obravnavanih aktih, večji delež stavbnih zemljišč leži v občini Dravograd.
Namensko rabo smo preučili tudi na štirih podrobneje obravnavanih območjih. Ugotovili smo, da je bilo
na območju 1, ki predstavlja prvo območje v Industrijski coni Pameče, že v DP Slovenj Gradec večina
zemljišč opredeljenih kot stavbna zemljišča. Na območju 2, ki ga predstavlja drugo območje v
Industrijski coni Pameče, je bilo večina zemljišč v DP Slovenj Gradec opredeljenih kot najboljša
kmetijska zemljišča (k1) ter druga kmetijska zemljišča (k2). Namenska raba se je iz kmetijskih zemljišč
v stavbna zemljišča spremenila v SDDPDP Slovenj Gradec. Na območju 3, ki ga predstavlja območje v
Otiškem Vrhu, so bila zemljišča v namenski rabi v DP Dravograd opredeljena večinoma kot stavbna
zemljišča, del pa kot druga kmetijska zemljišča (k2). Namenska raba celotnega območja pa se je
spremenila v stavbna zemljišča v PUP Dravograd. Na območju 4, ki predstavlja območje med
Podklancem in Dravogradom, je bila situacija podobna, le da so na tem območju majhen delež namenske
rabe predstavljala gozdna zemljišča. V PUP Dravograd se je namenska raba večine zemljišč spremenila
v stavbna zemljišča, namenska raba gozdnih zemljišč pa je ostala nespremenjena.
V tem poglavju smo določali tudi višino poplavne vode na objektih, ki so jih prizadele poplave.
Ugotovili smo, da je bilo izmed 238 objektov na poplavljenem območju kar 70 % poplavljenih. Višina
poplavne vode je bila različna. Več kot polovica objektov je bila poplavljena do višine enega metra.
Najvišje je voda segala na objektu v Otiškem vrhu, kar 3,1 m.
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5 ZAKLJUČEK
V zadnjih letih (2010, 2012, 2013 in 2014) so poplave pogosto prizadele različne dele Slovenije. Tako
je bilo tudi v novembru leta 2012 na območju spodnje Mislinjske doline. V magistrski nalogi smo
obravnavali del spodnje Mislinjske doline med Slovenj Gradcem in Dravogradom. To je eno izmed
območij, za katerega so na Geodetskem inštitutu Slovenije od javnosti pridobili nemerske fotografije
poplav. S pomočjo fotografij so določili obseg poplavne vode. V magistrski nalogi smo poskušali
ugotoviti, če se je pozidava na območju poplav iz leta 2012 skozi čas povečevala, ker so širjenje
poselitve dovoljevale občine s svojimi prostorskimi akti. Proučevali smo tudi vsebino tekstualnih delov
prostorskih aktov, saj nas je zanimalo, na kakšen način so bile upoštevane poplavne študije in kakšni
ukrepi za zaščito ped poplavami so bili sprejeti. Zanimala nas je tudi višina, do katere je segala poplavna
vode na posameznih objektih, v poplavah leta 2012.
Pričeli smo z analiziranjem prostorskih aktov za obe občini. Analizirali smo DP Dravograd (1986), DP
Slovenj Gradec (1985), OPN Dravograd (2014) in osnutek OPN Slovenj Gradec (2014). Ugotovili smo,
da imata obe občini podobne opredelitve glede varstva pred poplavami in varstva poplavnih območij.
Gradnja stanovanj se je že v DP Dravograd in DP Slovenj Gradec usmerjala v pomembna središča. S
tem so želeli ohraniti kmetijska zemljišča ter naravno okolje. V aktih je bilo opredeljeno, da se ekološke
razmere ne smejo poslabševati in da mora biti ustrezno načrtovano odvodnjavanje in zaščita pred
morebitnimi visokimi vodami. Tudi v OPN Dravograd in osnutku OPN Slovenj Gradec je opredeljeno,
da je potrebno zavarovati naselja in komunikacije pred nevarnim delovanjem voda ter z ukrepi preprečiti
povečevanje poplavne ogroženosti. V OPN Dravograd in osnutku OPN Slovenj Gradec so opredeljena
vodna in obvodna zemljišča. Na omenjenih zemljiščih so posegi v prostor omejeni. Prav tako so
opredeljena poplavna območja in retencijske površine, ki so pred posegi v prostor še posebej zaščitena.
V OPN Dravograd je opredeljeno tudi, da se stavbna zemljišča na ogroženih območjih ne ohranijo.
V nadaljevanju smo proučili povečevanje števila objektov na obravnavanem območju. V obravnavo smo
vzeli časovno obdobje med drugo vojaško izmero v Avstro-Ogrski monarhiji (1821-1836) in letom
2014. Rast je bila do sredine 20. stoletja počasna, po letu 1950 pa se je število objektov začelo večati
hitreje. Med letoma 1980 in 2014 se je število objektov podvojilo. Najhitreje je število objektov raslo
med letoma 1995 in 1999, povprečno kar 25,2 objekta letno. Rast števila objektov smo podrobneje
preučili še za štiri manjša območja. Ugotovili smo, da so bila nekatera območja gosto poseljena že leta
1985, nekatera pa šele v letu 2010. Na vseh območjih pa se je poselitev tekom let še zgostila.
Nazadnje smo proučevali še spreminjanje namenske rabe prostora ter določali višino, do katere so bili
objekti na območju poplav iz leta 2012 poplavljeni. Preučevali smo osnovne namenske rabe, le pri
kmetijskih zemljiščih smo obravnavali še režima rabe, in sicer najboljša kmetijska zemljišča (k1) in
druga kmetijska zemljišča (k2). Najboljša kmetijska zemljišča (k1) so pomembna, saj se na njih ne sme
graditi objektov, razen določenih izjem. Namensko rabo smo preučevali ločeno za obe občini posebej v
skupno šestih prostorskih aktih. Ugotovili smo, da se je največ zemljišč spremenilo v stavbna zemljišča
v namenskih rabah, ki sta bili določeni v PUP Dravograd (2004) in SDDPDP Slovenj Gradec (1999).
Od vseh zemljišč, katerih namenska raba se je spremenila v stavbna zemljišča, se je v omenjenih aktih
v stavbna zemljišča spremenila namenska raba 83 % zemljišč. Namenska raba se je za ostalih 17 %
zemljišč v stavbna zemljišča spremenila v OPN Dravograd. V namenski rabi, ki je opredeljena v osnutku
OPN Slovenj Gradec ni novih zemljišč, katerim namenska raba bi se spremenila v stavbna zemljišča.
Spremembe namenske rabe smo ugotavljali tudi na štirih podrobnejših območjih. Nekatera območja so
bila že namenski rabi iz DP Dravograd in DP Slovenj Gradec opredeljena kot območja stavbnih zemljišč.
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Na drugih območjih je bilo del zemljišč opredeljenih kot stavbna zemljišča, drug del pa kot kmetijska
zemljišča, ali pa je bilo celotno območje opredeljeno kot kmetijsko zemljišče. V vseh primerih pa se je
namenska raba zemljiščem spremenila v stavbna zemljišča v PUP Dravograd, ali pa v SDDPDP Slovenj
Gradec.
Ugotavljali smo tudi višino, do katere so bili objekti poplavljeni v poplavah leta 2012. Ugotovili smo,
da je bilo 30 % izmed vseh objektov, ki so zgrajeni na območju poplav iz leta 2012 nepoplavljenih.
Ostali delež objektov pa je bil poplavljen vse do višine 3,1 m. Večina objektov je bila poplavljena do
enega metra visoko.
Pri povezavi ugotovitev, do katerih smo prišli s proučevanjem širjenja poselitve z ugotovitvami, ki smo
jih dobili pri preučevanju spreminjanja namenske rabe, dobimo zanimive zaključke. Največ zemljiščem
se je namenska raba spremenila, ko sta bila sprejeta prostorska akta PUP Dravograd in SDDPDP Slovenj
Gradec. To je bilo v letih 1999 in 2004. Po letu 1999, ko je bil sprejet SDDPDP Slovenj Gradec, se je
rast števila objektov nekoliko umirila. Med letoma 1999 in 2004 je rast števila objektov znašala 3,8
objekta na leto. Nekoliko drugače je bilo po letu 2004, ko je bil sprejet PUP Dravograd. Med letoma
2004 in 2006 se je rast števila objektov povečala, in sicer na približno 10 novih objektov letno. Rast je
bila visoka tudi med letoma 2006 in 2010, znašala je 8,8 objekta letno. Na območjih podrobnejše
obravnave pa lahko ugotovimo, da se na zemljiščih, katerih namenska raba se je spremenila v stavbna
zemljišča, ni pričelo postavljati objektov takoj, ampak šele čez nekaj let. To kaže, da na podrobneje
obravnavanih območij širjenje poselitve ni povezano s spremembo prostorskih aktov. Je pa iz
preučevanja podrobnejših območij vidno, da so nekateri objekti obstajali še preden je bilo območje v
namenski rabi opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč. Za te objekte bi bilo dobro izdelati analizo
izdanih gradbenih dovoljenj, saj bi s tem ugotovili, ali gre morda za črne gradnje. V primeru črnih
gradenj planirana namenska raba pri gradnji objektov ni imela vloge.
Če se navežemo na postavljeno hipotezo, lahko ugotovimo, da za Mestno občino Slovenj Gradec ne
moremo trditi, da je sprememba namenske rabe prostora vplivala na povečevanje poselitve na območju,
ki je bilo v letu 2012 poplavljeno. Za Občino Dravograd pa ne moremo trditi, da sprememba namenske
rabe ni vplivala na rast števila objektov, saj je po letu 2004, ko je bil sprejet PUP Dravograd, na
obravnavanem območju prišlo do porasta števila objektov.
Rezultati magistrske naloge kažejo, da bi v prihodnje veljalo posvetiti veliko pozornost preprečevanju
poplav oz. določitvi in izvajanju omilitvenih ukrepov na območjih, ki so poplavno ogroženi, pa ne samo
na obravnavanem območju, ampak na vseh območjih, ki so poplavno ogroženi. Na nevarnih in
poseljenih območjih, kjer so zemljišča že pozidana, bi bilo potrebno z ustreznimi ukrepi in posegi v
prostor povečati poplavno varnost. Stavbna zemljišča, ki pa še niso pozidana, bi morali namensko rabo
prostora spremeniti nazaj v eno izmed drugih primarnih rab.
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