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Društvo vodarjev Slovenije ugotavlja, da je kljub obilici pozitivne zakonodaje in predpisov, 
nevarnost poplav, plazov in erozij vedno večja. Zakonodaja zagotavlja pogoje, da se poplavna 
nevarnost v celoti upošteva v procesu razvojnega načrtovanja. Žal pa so mehanizmi za njeno 
izvedbo in uveljavitev šibki.  Poleg pomanjkanja strokovnosti pri upravljanju z današnjimi 
stopnjami nevarnostmi poplav, plazov in erozije primanjkuje finančnih sredstev za upravljanje 
z vodami, institucionalna organiziranost in delovanje državnih in javnih služb pa ne omogoča 
potrebne celovitosti in preglednosti. Žal se v prostoru dogajajo tudi povsem nelegalni načini 
reševanja problemov ogroženosti pred poplavami.  
 
V zadnjem desetletju so se finančna sredstva močno zmanjšala, financiranje rednih 
vzdrževalnih del na vodnih objektih in napravah ter vodotokih ne zagotavlja ustreznih 
poplavnih sanacijskih del, financiranje investicij v vodno infrastrukturo pa so nepovezane z 
rednimi vzdrževalnimi deli.  
 
Te negotovosti so pripeljale do šibkega načrtovanja in premajhnega ukrepanja na področju 
zmanjševanja ogroženosti pred poplavami, plazovi in erozijo obal. Negotovosti obstajajo tudi 
na pravnem področju, saj je treba v postopkih pridobivanja soglasij ali dovoljenj za posege v 
vodni prostor vsako leto  upoštevati več omejitev. Ob poplavah leta 2010 je bil kot največji 
vzrok za velike škode omenjeno, da so naši vodotoki »slabo vzdrževani«.  Zaradi obstoječih 
omejitev se dela na vodah lahko že sedaj izvajajo le šest tednov na leto, v prihodnje pa očitno 
del sploh ne bomo mogli več izvajati. Vodarji se zato upravičeno bojimo, da bodo ljudje na 
osnovi lastnih interesov brez dovoljenj in soglasij posegali v vodni prostor. Slovenski vodarji si 
želimo strokovno usposobljeno inšpekcijsko službo, ki bo nedovoljene posege v prostor 
korektno obravnavala, kaznovala in nadzorovala vzpostavitev prvotnega stanja.   
 
 
Društvo vodarjev Slovenije poziva, da so za zaščito človeških življenj in zmanjšanje 
ekonomskih škod potrebna dejanja vseh vpletenih in zainteresiranih, zasebnikov in javnosti. 
Potrebna je  visoka stopnja strokovnosti, večje splošno vladno in javno priznavanje posledic 
poplavljanja, plazenja tal in erozije vode.  Pozivamo, da je pri pripravi predpisov za zmanjšanje 
teh nevarnosti treba uporabiti učinkovite blažilne ukrepe in delovati usklajeno. Nevarnosti bo 
treba zmanjševati z razvijanjem prožnosti lokalnih skupnosti in s skupnim načrtovanjem v sili 
ter z dovzetnostjo za takojšnjo in dolgoročnejšo podporo prizadetim skupnostim. 
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