
 
 
 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
Geografski inštitut Antona Melika 

 

http://giam.zrc-sazu.si 

Matija ZORN & Blaž KOMAC 

NARAVNE NESREČE KOT RAZVOJNI IZZIV 

Terme Čatež, 20. 11. 2015 



Bo naravnih nesreč res vse več? 

potresi 

vse ujme 

Naraščajoče posledice naravnih nesreč na 
globalni, regionalni in krajevni ravni pogosto 
povezujemo z globalnimi spremembami 
podnebja. 
 
Podnebne spremembe namreč s 
spreminjanjem temperature zraka ter 
količine in intenzitete padavin vplivajo na 
pogostost, razporeditev in moč 
vremensko pogojenih naravnih nesreč: 
 
- izginjanje permafrosta in posledični skalni 
podori in zemeljski plazovi, 
- poplavljanje obal zaradi dviga morske gladine 
ali 
- naraščanje števila poplav zaradi ekstremnih 
vremenskih dogodkov. 
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Več naravnih nesreč …  

Zakaj povečanje? 
 
NARAVNI VZROKI 
- naraščanje vremensko pogojenih ujm 
 
DRUŽBENI VZROKI 
- boljša dostopnost do podatkov, 
- večje ranljivost družbe: hitro naraščanje prebivalstva in poseljevanje do nedavna 
neposeljenih nevarnih/ogroženih območij, večje zgostitve prebivalstva, višje cene 
zemljišč in nepremičnin, bolj razvejana/modernejša/dražje infrastruktura, 
- človekova odtujenost od naravnega okolja ter s tem nepoznavanje, zanikanje ipd. 
naravnih procesov – (ne)prilagojenost 

Podnebne spremembe so v tesni zvezi z naraščanjem škode zaradi naravnih nesreč. 
V petdesetih letih preteklega stoletja je škoda zaradi naravnih nesreč na svetovni 
ravni obsegala okrog 3,9 milijarde $/leto, 
v zadnjih dveh desetletjih pa je dosegla že približno 120 milijard $/leto. 

… večja škoda 



V Sloveniji na naraščanje škode zaradi naravnih nesreč in nizko prožnost družbe 
vplivajo predvsem:  
 
- neustrezno prostorsko načrtovanje, 
 
- pomanjkljiv nadzor nad posegi v prostor, 
 
- nezadostna zavarovalna politika ter 
 
- škodljiv preplet politike ter kapitala,  
 
 
zato NE smemo odgovornosti prelagati na podnebne spremembe. 

Globalne podnebne spremembe so v tesni zvezi z naraščanjem škode zaradi 
naravnih nesreč, a je lokalna “folklora” tista, ki zaradi neprilagojenosti in 
neodgovornosti družbe v Slovenji (trenutno) pomeni večji izziv na tem področju.  

Iz globalne ravni … na raven Slovenije 



(NE) prilagojenost … (NE)odgovornost 

Potrebno je spoznanje, da so naravne nesreče del naravnega dogajanja, ki ga človek 
praviloma ne more preprečiti, zato se mu mora čim bolj prilagoditi. 

V kolikor bi upoštevali zakone, hudourničarji po poplavah leta 1954 in 1990 ne bi 
ugotovili: »… da je bilo nekaj objektov (bolnišnica) enako prizadetih v obeh ujmah 
…«. Prav tako ob ujmi leta 1990 ne bi bili »… najbolj prizadeti tisti stanovanjski in 
gospodarski objekti, ki so bili zgrajeni na nedomišljenih lokacijah. Večina njih je bila 
iz novejšega časa …«. 
 
Takratno vprašanje hudourničarjev: “So nekateri res upravičeni do solidarnosti prav 
ob vsaki priložnosti, kljub temu, da niso izvedli vseh preventivnih ukrepov?” 

Celje 1990 

Ljubljana, marec 1895 

september 1926 

september 2010 oktober 2014 



Urbanizacija Viča in nevarnost poplav 

Mesto je še na začetku šestdesetih let 20. stoletja segalo 
na skrajni severni rob Ljubljanskega barja in nekoliko dlje 
vzdolž Tržaške ter Dolenjske ceste. 
 
Nato je sledila: 
- načrtna gradnja večjih sosesk (npr. Murgle), ter 
- stihijska urbanizacija ob Cesti dveh cesarjev, Ižanski 
cesti ter na območjih Sibirije in Rakove Jelše. 
 
Večino na črno zgrajenih stavb so po letu 1990 
legalizirali in s tem še stopnjevali pritisk na južni rob 
mesta. 
 
Število prebivalcev na poplavno ogroženem območju se 
je v nekaj desetletjih povečalo z nekaj tisoč na več kot 
30.000.  

PROSTORSKO NAČRTOVANJE … 

(NE) prilagojenost … (NE)odgovornost 

Na nevarnih območjih 
je bilo zgrajene veliko 
javne infrastrukture, za 
katero sedaj 
zahtevamo zaščito 
pred poplavami. 

september 2010 oktober 2014 september 1926 



Nemška študija je pokazala, da 
se katastrofalne vodne ujme 
pred desetimi let spominja 
samo še približno polovica 
prebivalstva, skoraj nihče pa se 
ne spominja naravne nesreče 
pred +40 leti 

Gams in Cunder (1983): 72 % anketiranih prebivalcev južnega dela Ljubljane sicer vedelo, da 
so na njihovem območju bivanja možne poplave, a kar 59 % jih ni vedelo, da je bilo območje v 
preteklosti že poplavljeno.  
 
Natek (2007) to komentira: »Katastrofalne poplave v letih 1885, 1888, 1895, 1926 in 1933 
torej ne obstajajo … v zavesti tamkajšnjih prebivalcev.« 
 
Cunder (1984) je tudi ugotovil, da se ljudje, ki živijo na poplavnem območju neposredno ob 
Gradaščici, celo bolj bojijo potresa kot poplave.  

Spomin na naravne nesreče … 



(NE)odgovornost 

NADZOR … 

Potresi v Posočju: 
Sosledje potresov je med drugim razkrilo nepravilnosti pri preteklih popotresnih obnovah, 
saj obnovljene zgradbe niso bile ustrezno prilagojene prihodnjim potresom. Pri potresu leta 
1998 se je pokazalo, da je bila »… obnova in ojačitev ... zgradb [po potresih leta 1976] 
pogosto slabo ali nepopolno izvedena ...« (Godec in ostali 2006). 
 
Podobno so ugotovili tudi po potresu leta 2004 (Godec in ostali 2006): »… Čeprav je bila 
sproščena energija potresa leta 2004 približno desetkrat manjša od tistega leta 1998, so bili 
poškodovani tudi objekti, ki so bili po potresu 1998 obnovljeni in ojačeni«. 

Čezsoča 
2004 Bovec 1998 
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ZAVAROVANJA … (NE)odgovornost 

Podatki o  zavarovanih 
škodah iz naravnih 
nesreč 2003-2012: 
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Zavarovanja za primere naravnih nesreč pri nas niso obvezna. Poleg tega pri povračilu škod s 
strani države do sedaj niso imeli večjih ugodnosti tisti z zavarovanim imetjem. 
 
Nabor kritja škode ob različnih naravnih nesrečah se med posameznimi zavarovalnicami 
razlikuje, saj nekatere zavarovalnice vključujejo naravne nesreče že v osnovno kritje, druge pa 
jih vključijo v zavarovanje kot opcijo z doplačilom, spet tretje pa ne omogočajo kritja za 
določene vrste naravnih nesreč  



Poplave v Srednji Evropi 2002 in 2013: 
Ob poplavah leta 2002 (18 milijard $ škode) je bilo v Nemčiji zavarovanih 19 % 
stavb, ob poplavah 2013 (15,2 milijard $ škode) pa 32 %. 
 
Potresi: 
V prvem letu po potresu ugotavljajo veliko odločnost za zavarovanje pred 
potresom. Ta se do pet let po potresu počasi zmanjšuje, kasneje (5–10 let po 
potresu) pa pride do zavestnega odklanjanja.  

ZAVAROVANJA … (NE)odgovornost 



(NE)odgovornost 
POLITIKA … KAPITAL … 

Čeprav naravne razmere v Laškem onemogočajo večje preventivne posege, je vlada 
z uredbo dovolila širitev zdravilišča na obvodno – poplavno zemljišče in celo v samo 
strugo Savinje, čeprav zakonodaja to prepoveduje. 
 
Ob poplavah je na novem objektu nastalo za 1,8 milijona evrov škode.  
 
Odziv države  - državna pomoč!? 

Poplava v Laškem, september 2007 

Podobnih uredb je bilo samo v 
letih 2006 in 2007 >20! 

V medijih smo lahko prebrali:  
 
“Politika popušča pod pritiski 
investitorjev in kljub nasprotovanju 
hidroloških služb dovoljuje celo 
novogradnje na rečnih brežinah, ko 
pride do katastrofe, pa nameni državno 
solidarnostno pomoč”.  



Politika ob poplavi v Celju 2007: 

Kljub zakonskim določilom (Zakon o vodah, 2002; Zakonom o prostorskem 
načrtovanju, 2007 ...) lahko v Sloveniji najdemo na stotine primerov legalnih, na 
novo zgrajenih stanovanjskih, gospodarskih in drugih stavb na poplavnih območjih. 

(NE)odgovornost 

Problematika IZDAJANJA GRADBENIH DOVOLJENJ, kjer v postopku ne upoštevajo 
znanih naravnih nevarnosti in dajejo napačna zagotovila graditeljem glede varnosti. 
 
Kje je odgovornost tistih, ki takšna dovoljenja izdajajo? 



Pokritost: ≈ 10 % Slovenije 

(NE) prilagojenost 

STROKOVNE PODLAGE ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE … 

Zakon o prostorskem načrtovanju (2007), 55. člen: 
(2) Občinski podrobni prostorski načrt se izdela tudi za 
prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic 
naravnih ali drugih nesreč … 

ZEMLJEVIDI NEVARNOSTI 
(pobočna premikanja) 

Zakon o vodah (2002), 83. člen: ogrožena območja 
(1) Zaradi zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda se 
določi območje, ki je ogroženo zaradi:  
 1. poplav, 2. erozije celinskih voda in morja, 
 3. zemeljskih ali hribinskih plazov, in 4. snežnih plazov.  



Glede na nevarnosti zaradi proženja zemeljskih plazov bi vsaj 20 % 
površja Slovenije obvezno potrebovalo tovrstne zemljevide 
nevarnosti. 
 
Za to bi potrebovali ≈ 1 milijon €, kar je 1 % neposredne škode 
zaradi zemeljskih in snežnih plazov v Sloveniji (1994–2008). 
 
Za celotno državo: ≈ 4,5 milijona € oz. < 5 % neposredne škode. 
 
Številke ustrezajo navedbam iz literature (npr. Siegel 1996), da so 
lahko prihranki s preventivo  
od 1 : 10 do 1 : 2000 glede na odpravljanje posledic. 

(NE) prilagojenost 

STROKOVNE PODLAGE ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE … 

 
Nevarnost proženja 
zemeljskih plazov 



Hvala! 

http://giam.zrc-sazu.si 



ŠKODA v Sloveniji (1991-2008) 



Neposredna škoda zaradi naravnih nesreč v Sloveniji v obdobju 1991–2008 izražena z deležem letnega BDP; 
 rdeča črta označuje povprečje. 








