
 
 

Lidija Globevnik - Sklad Si.voda 

Lidija Globevnik je doktorirala s področja hidrotehnike pri Fakulteti za gradbeništvo in 

geodezijo Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s hidrologijo (vedo o ... 

www.skladsivoda.si/sklad-sivoda/sestava/lidija-globevnik - Posnetek - Podobno 
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"Potrebujemo strateški program urejanja voda" - SiOL.net 

21 sep 2010 ... Ljubljana - Potrebujemo poseben strateški program urejanja voda, je po 

poplavah, ki so prizadele Slovenijo, pojasnila Lidija Globevnik z ... 

www.siol.net/slovenija/znanost_in.../strateski_program_urejanja_voda.aspx 

torek 21.09.2010, 15:30 

"Potrebujemo strateški program urejanja voda" 

Ljubljana - Potrebujemo poseben strateški program urejanja voda, je po poplavah, ki so 

prizadele Slovenijo, pojasnila Lidija Globevnik z Inštituta za vode. 

 

 

Usposobiti moramo vse službe, da preprečijo ponovne škode, prebivalce pa osvestiti, na 

kakšnem območju nevarnosti poplav živijo, da se bodo znali primerno organizirati, je dodala. 

Po zadnjih poplavah bo po mnenju Globevnikove treba najprej narediti analizo dogodka in 

odzivanja ter ugotoviti, zakaj niso bili izvedeni ukrepi, ki bi preprečili posledice poplav. 

"Treba je najti ozka grla in vzpostaviti sistem, ki bi omogočil hitrejše in lažje odločanje," je 

dejala. 

1. Načrtovanim zadrževalnikom so se uprli lokalni prebivalci 

 

Da ne bi bilo tako velikih posledic za jugozahodni del Ljubljane, bi morali po mnenju 

Globevnikove zgraditi zadrževalnike poplavnih valov v dolini Gradaščice in Horjulščice, kot 

je bilo tudi načrtovano, vendar so se temu uprli lokalni prebivalci. Bolje bi morali tudi 

vzdrževati strugo Malega grabna in povečevali njeno prevodnost. 

http://www.siol.net/slovenija/znanost_in_okolje/2010/09/strateski_program_urejanja_voda.aspx


 

Lidija Globevnik 

"Pomembno je, da so prebivalci obveščeni, na kakšnem območju nevarnosti poplav živijo in 

da se temu primerno znajo organizirati. Osveščanje je problematično v celi Sloveniji, saj 

živimo, kot da se nam nič ne more zgoditi," je opozorila Globevnikova in dodala, da smo vsi 

vklopljeni v sistem prenormiranosti in dolgih postopkov, ni pa sprejete jasne in močne 

politike urejanja voda. 

2. "Največji problem predstavlja gradnja" 

 

Prepričana je, da največji problem predstavlja gradnja. "Prostorski razvoj je posledica ambicij 

gospodarskega razvoja vseh občin v Sloveniji. Vsaka občina zase planira, pritiski so stalni in 

veliki, strokovne službe jih ne obvladajo, ne utegnejo jih niti spremljati," je opozorila. 

3. Potrebna bi bila krovna ustanova, ki bi združevala razparcelirane 

službe 

 

Globevnikova meni, da bi morali z več ljudmi pripravljati strokovne osnove, ki so potrebne 

tudi za strateške odločitve. "Povozila sta nas dinamika in tempo prostorskega razvoja oz. 

pozidav," je dejala in dodala, da so tudi razparcelirane službe, ki bi morale biti združene v nek 

sistem. 

 

Prepričana je tudi, da bi z vzpostavitvijo ustanove, kot na primer direkcije za vode, ki bi 

integralno nastopala, imela mandat usmerjanja prioritetnih strokovnih nalog in potem tudi 

neposreden dostop do odločanja, bilo vsekakor boljše kot sedaj. 

  

http://www.siol.net/Slovenija/Vroce_teme/2010/09/poplave.aspx
http://www.siol.net/Slovenija/Vroce_teme/2010/09/poplave.aspx


TEMA: Močno deževje povzročilo poplave 

Slovenijo je prizadela ena najhujših povodnji v zadnjih letih. Vodna ujma je prizadela 

dobršen del države, najhuje pa je bilo v osrednji Sloveniji, na Celjskem, Primorskem 

ter v Zasavju. 
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Komentarji 

Komentarjev: 2 

  

1. lešnik21.09.2010 16:11:39 

 

šele sedaj je upala spregovoriti modre misli; če bi preje, ne bi bilo za preživet; a kaj ko 

so take misli že davno pred leti, povozili pavel gantar, radovan tavzes in igor 

plestenjak, pa vsi naslednji z mop-a. se spomnite gonje na tv proti podjetju za urejanje 

hudournikov; direktor menda že pokojni.  

 2. tinkopalinko21.09.2010 16:16:56 

 

Nekaj je zelo narobe v deželi kranjski.  
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