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Poročilo o razpravi o poplavah in upravljanju z vodami novembra 2014

Pripravila: Marjan Jarnjak, mag. Florjana Ulaga

Društvo vodarjev Slovenije (DVS) je 20. novembra 2014, v sodelovanju s Slovenskim društvom
za zaščito voda (SDZV), Slovenskim društvom za velike pregrade (SLOCOLD), Društvom slovenski komite
mednarodnega združenja hidrogeologov – IAH (SKIAH), Slovenskim društvom za namakanje in odvodnjo
(SDNO), Slovenskim meteorološkim društvom (SMD), Slovenskim sociološkim društvom, Slovenskim
politološkim društvom, ter skupino Odgovorno do prostora, pripravilo javno razpravo o poplavah in
problematiki upravljanja voda. Namen razprave je bilo interdisciplinarno problematizirati spopadanje s
poplavami in ponuditi priložnost za javno izmenjavo mnenj, stališč in  razmislekov. Organizatorji menijo, da
je v danih razmerah nujno treba dvigniti splošni nivo razumevanja kaj se nam dogaja, kakšni ukrepi so
potrebni in možni ter kakšna je pri poplavni problematiki vloga posameznika, strok, občin in države.
Organizatorji ocenjujejo, da so razmere kritične in zahtevajo drastično spremenjeno ravnanje, pri katerem
je po novem pomembna vloga vseh, posameznikov in organizacij. Posebej so izpostavili povezavo med
rabo prostora in poplavami ter opozorili na posledice odločitev, ki se ne ozirajo na delovanje vode v
prostoru. Ključen pa je poudarek, da je prav na vsak poseg v vodo treba gledati celovito, z vidika vodnega
toka in dejavnosti v obvodnem prostoru zaradi česar je nujno bolj odgovorno usklajevanje rabe prostora in
načina izvajanja dejavnosti v prostoru. V tej luči je treba obravnavati tudi ukrepe za zaščito pred škodljivim
delovanjem voda z zadrževanjem voda kot eno izmed vrst rabe oziroma posegov (povzeto po vabilu
organizatorjev.)

Slika: Razprava (foto: M. Jarnjak)

V Beli dvorani gostišča Livada ob Ljubljanici se je zbralo kakih 200 udeležencev, predstavnikov različnih
strok in organizacij. K besedi je bilo priglašenih 30 govorcev, ki so jih s svojimi pogledi dopolnili še ostali
udeleženci in tako dogodek podaljšala v štiri ure trajajočo razpravo. Tako nepričakovan odziv govorcev kot
dejstvo, da je razprava dolgo trajala nakazuje na razsežnost problematike in na zainteresiranost in
angažiranost strokovnih in splošnih javnosti.



Uradna stališča MOP je za začetek razprave kritično predstavil Luka Štravs, Maja Simoneti (Odgovorno do
prostora), Pavel Gantar je navedel nekaj kritičnih o »Zakonu o vodah« ter vodnih skladih (oz. o njihovi
ukinitvi), Slovensko meteorološkega društva je predstavilo aktualne poplavne dogodke v luči podnebnih
sprememb. Sledile so predstavitve GIS občin in ustreznosti posegov v prostor z vidika upravljanja z vodami,
kjer je bilo poudarjeno, da mora biti upravljanje z vodami razvojni in ne varstveni režim. Geografski pogled
so na razpravi predstavili tudi Karel Natek, Blaž Komac, Dušan Plut in Mitja Bricelj. Stališča KHG je
predstavil Marjan Bat, ki je prisotne opozoril na preprečevanja nevšečnosti, ki nastajajo ob visokih vodah,
ko ne upoštevamo naravnih zakonitosti ter dinamike voda in neustrezno (npr. z gradnjo stanovanjskih in
poslovnih objektov) posegamo v poplavne ravnice kot neločljivi del rek. Teh ne moremo obravnavati
posamično, temveč le kot del celotnega porečja. Šele takrat lahko parcialne podatke dolgoletnega
spremljanje vodnih procesov uspešno upoštevamo pri izdelavi dolgoročnih dokumentov za upravljane z
vodami in v izogib neljubim posledicam t.i. naravnih nesreč. Pred zaključkom razprave, ki ga je kot
povzetek bistvenih ugotovitev strnila organizatorka Lidija Globevnik, je Florjana Ulaga opozorila še na
ojezeritve Notranjskih kraških polj ter na dogodek minulega tedna. Ob tem je predstavila tudi akcijo
nameščanja oznak najvišjih voda, ki jo KHG v sodelovanju z ARSO že izvaja in ki je nedvomno pravi korak k
osveščanju prebivalstva o sobivanju s prostorom, ki ga zase potrebuje voda.

Prispevek KHG, kakor tudi ostale, si lahko v celoti ogledate na http://izs.mitv.si/asset/XdFedrD4giz77zt2d


