
Upravljanje z vodami 

v času neurij

Avtor:  mag. Mateja Klaneček
Vodja Sektorja območja Drave



• Povečana stopnja ogroženosti pred visokimi vodami

• Nedovoljeni posegi in posledice

• Poplave na Ptuju

• Pristojnosti države in lokalne skupnosti

• Ukrepanje za naprej





Naravna nesreča (neurje, 

poplave,…)

Preliminarno poročilo s slikovno 

dokumentacijo

z okvirno vrednostjo škode

URSZR izda sklep o začetku ocenjevanja 

škode
Če se skupna predhodna ocena približa mejni vrednosti za 

dodelitev državne pomoči 0,3 promila prihodkov državnega 

proračuna)

Popis škode v aplikacijo AJDA

Prijavljeno škodo preverijo regijske komisije 

za ocenjevanje škode in državna komisija

3 dni

VLADA RS

potrdi končno oceno škode, 

če ta presega 0,3 promila 

prihodkov državnega proračuna

In dodeli sredstva iz državnega 

proračuna

MOP 

Pripravi Program odprave posledic 

škode

MOP 

izda odločbe o dodelitvi sredstev 

za odpravo posledic škode

DRSV

izvede sanacijski program





Vir: VGP Drava Ptuj, d.o.o.
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VZROK:

Rogoznica: premajhna pretočnost, zastajanje meteornih vod v depresijah

Grajena: premajhna pretočnost in vrsta neustreznih prepustov in mostov

Poplave na Ptuju (maj 2018):

Vir: VGP Drava 

Ptuj, d.o.o.



Poplave na Ptuju (julij 2019):

VZROK: intenzivne padavine in veter so onemogočile meteorno 

odvodnjavanje. Potoki niso prelili bregov.





Razmejitev pristojnosti:

- upravljanje s padavinskimi ter zalednimi vodami, katere v 

ureditvenih območjih naselij po Zakonu o vodah (92. člen) 

izvaja lokalna skupnost 

- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po Zakonu o vodah 

(98. člen) izvaja država kot obvezno javno službo.



(98.člen)

• Utrjevanje bregov in dna površinskih voda

• Skrb za pretočnost struge tekočih voda in odstranjevanje 

prekomerno odloženih naplavin

• Košnja in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih

• Odstranjevanje plavja in odpadkov iz površinskih voda, iz 

vodnih ter priobalnih zemljišč v upravljanju ministrstva

• Čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje 

onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč



Država ima tako sklenjeni dve različni koncesijski pogodbi in sicer:

• Koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne 
službe na področju urejanja voda (na območju Drave)

• Koncesija za izvajanje del in storitev čiščenja gladine celinskih
voda, preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč
celinskih voda ter obalne linije morja iz okvira javne službe
zaradi naravnih in drugih nesreč (za celotno slovenijo)

Koncesionar je Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj d.o.o.





Članek za občinsko glasilo…

Živeti ob vodi in z vodo - napotki občanom, 

ki živijo ob vodotokih



Hvala za pozornost!


