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Poplavna (ne) varnost na območju LUR 

Slika: airvideo.si 



Veljavne karte poplavne nevarnosti na območju LUR 

 



Združena karta karte poplavne 
nevarnosti in zabeleženih poplav na 

območju LUR 

Vrste poplav na območju LUR 
 

Hudourniške poplave na hribovitem 
obrobju (Kamniška Bistrica, 
Radomlja, Pšata, Gradaščica s 
pritoki, Besnica, Želimeljščica, Iška, 
Borovniščica..) 
 

Poplave nižinskih vodotokov  
(Mali graben, Sava, 
Ljubljanica v spodnjem 
toku, Gameljščica, 
Horjulka..) 
 

Poplave na 
Ljubljanskem barju 
(dolgotrajni pojavi) 
 

Poplave v kraških dolinah (kotlinah) z 
normalnim padavinskim zaledjem in 
neoviranimi odtoki in omejenim odtok v 
kraško podtalje (Grosupeljska kotlina, 
Rašca s pritoki, Logatec) 



Fig. 1 Consequence of overgrowing vegetation 

Vir: More room for water, Prof. Mitja Brilly:  
Hydrological Sciences and Water Security:  
Past, Present and  Future 
(Proceedings of the 11th Kovacs Colloquium, Paris, France, June 
2014). IAHS Publ.366, 2015 
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Poplave! 

-10 do -15% -30 do -40% Projektirana 
pretočnost 140 m3/s 

NAČRTOVANJE 

IZVEDBA 

VZDRŽEVANJE 

Zakaj Mali graben poplavlja? 

? 

??? 

Leto  
2020..2050 

Podatki hidrologov: 
Današnji pretok Q100 ..243 m3/s 
Teoretični pretok Q100 .. 360 m3/s 
  

??? 



Potek poplave 22.10.2014 

 





Nekateri so obupali (2 poplavi v 4 letih),  
nekateri so spoznali nevarnost..,  

Slika: airvideo.si 

…nekateri so vzeli stvari v svoje roke 



Zakonodaja 

• Zakon o vodah (Ur.l RS 67/2002) 

• Pravilnik o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč 
v razrede ogroženosti (Ur.l RS 60/2007) 

• Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur.l RS 89/2008) 

 

Metodologija izdelave kart poplavne nevarnosti in kart 
razredov poplavne nevarnosti 

Gradnja katere vrste objektov (CC-SI) in katere dejavnosti so 
dopustne v posameznih razredih poplavne nevarnosti in pod 
kakšnimi pogoji 



IZBOR NAČINA HIDRAVLIČNEGA MODELIRANJA 

Enodimenzijski (1D) Dvodimenzijski (2D) 

uporaba: rečna korita, kjer vode 

ostajajo v strugi oz. kjer 

se poplava širi predvsem 

vzdolţ struge in ni 

bistvenega prečnega 

prelivanja na poplavne 

ravnice (ozke doline, 

regulirani kanali) 

območja, kjer vode 

prelivajo osnovno strugo 

in se po poplavni ravnici 

širijo v različne smeri 

 

hidrološki vhodni 

podatki: 

- stalni tok (Q=konst) 

- nestalni tok (Q=f(t)) 

- stalni tok 

- nestalni tok 

geometrijski 

vhodni podatki: 
- izmerjeni prečni prerezi 

 vodotoka in bistveni 

 objekti (premostitve, 

 jezovi, pragovi) 

- situacija (potrebna za 

 izris poplavne linije) 

 

- topografija terena 

 (topografski načrti, 

 LIDAR posnetek) 

- digitalni aerofoto 

 posnetek (za 

 prikaz rezultatov, če ni 

 izrisane situacije) 

 
Kombinirani 1D+2D modeli so običajno najustreznejši za izris KPN in KRPN 



HIDRAVLIČNI MODEL (1D+2D) 

1D MODEL 2D MODEL 

• MREŽA VODOTOKOV 
• PREČNI PREREZI 
• ROBNI POGOJI (Hidrologija,...) 
• HIDRAVLIČNI PARAMETRI 

• BATIMETRIJA (TEREN) 
• (ROBNI POGOJI) 
• HIDRAVLIČNI PARAMETRI 

POVEZAVE 

HIDRAVLIČNI MODEL (1D+2D) 



IZDELAVA KART POPLAVNE NEVARNOSTI (SLOJI) 

Q10 (maksimalni doseg poplave) 

Q500 (maksimalni doseg poplave) 

Q100 

v<1m/s 

globina do 0,5m 

globina nad 1,5m 

globina 0,5m-1,5m 

v>1m/s 

globinaxhitrost do 0,5m2/s 

globinaxhitrost nad 1,5m2/s 

globinaxhitrost 0,5-1,5m2/s 

Karta 
poplavne 
nevarnosti 

območje veljavnosti karte 



IZDELAVA KART RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI – KONČNI REZULTAT 

RAZRED MAJHNE POPLAVNE NEVARNOSTI: 
globina pri pretoku Q100 do 0,5m (produkt 
globine in hitrosti do 0,5m2/s) 

RAZRED SREDNJE POPLAVNE NEVARNOSTI: 
globina pri pretoku Q100 0,5-1,5m (produkt 
globine in hitrosti do 0,5-1,5m2/s) ALI znotraj 
dosega Q10 

RAZRED VELIKE POPLAVNE NEVARNOSTI: 
globina pri pretoku Q100 nad 1,5m (produkt 
globine in hitrosti nad1,5m2/s) 

RAZRED PREOSTALE POPLAVNE NEVARNOSTI: 
znotraj dosega Q500 (oziroma območja kjer 
poplava nastane zaradi izrednih dogodkov) 





OMILITVENI UKREPI ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE 
OGROŽENOSTI  

(ZMANJŠUJEJO NEVARNOST IN/ALI RANLJIVOST) 

varovalni 
izravnalni 

varstveni 

OGROŢENOST = NEVARNOST x RANLJIVOST  

• ščitijo objekte in ljudi 

pred škodo zaradi 

poplavne vode 

• ščitijo vode pred 

onesnaţenjem • zagotavljajo, da se poplavne 

razmere obstoječim objektom 

ne poslabšajo zaradi 

načrtovanega posega v prostor 

• zadrţevalniki poplavne vode 

• regulacije strug 

• inundacijske odprtine, prepusti 

• ... 

• dvig kote(nivelete) objekta 

• nasipi, zidovi 

• zaščita objektov pred poplavo/erozijo 

• ...  



Vir: 
http://www.mkgp.gov
.si/fileadmin/mkgp.go
v.si/pageuploads/podr
ocja/voda/karta_obm
ocij_OPVP.pdf 

Območja pomembnega vpliva poplav 
(MKO, IzVRS, 2012, 2013) 

          (areas of potential significant flood risk) 
 

Določeno po kriterijih iz poplavne 
direktive (ogroženost zdravja ljudi, 
gospodarstva, občutljivih objektov, 
kulturne dediščine in okolja) 



NEKOČ 

 

Gruberjev prekop (1771-

1780) 

 

Poglobitev Ljubljanice skozi mesto 

Ključni gradbeni posegi v preteklosti 



Gruberjev prekop (1771-1780, … , 1911)  

vir: www.ljubljanske-slike.si 



Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Nekoč 

Širitev Ljubljane: 

 

Izgradnja Gruberjevega prekopa in poglobitev Ljubljanice je 

pomenila zniţanje gladine Ljubljanice ob poplavah na območju 

mestnega jedra (Zoisova hiša) za ~4.5m (!) 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedba ključnih ureditev je tako omogočila širitev Ljubljane na 

juţnem in jugozahodnem delu, ki se še intenzivira po regulaciji 

Malega grabna  

(v 60-ih in 70-ih letih letih 20. stoletja). 



Širitev Ljubljane: 
 

• Mestni log 

• Trnovo 

• Kolezija 

• Vič 

• Murgle 

• Rakova jelša 

• Sibirija 

• Roţna dolina 

• Črna vas 

• Rakovnik 

• Rudnik 

• Ilovica 

• Kodeljevo 

• Štepanjsko naselje 

• Vodmat, Udmat… 



DANES 

 



 

Zaradi nedokončanih ureditev na porečju Gradaščice je danes 

poplavno ogroţen večji del JZ dela Ljubljane znotraj AC obroča.  

(na 1. mestu ogroţenosti po razvrstitvi Območij pomembnega 

vpliva poplav v RS – OPVP – MOP, 2013) 

 

 

Neskladnost med poselitvijo in urejenostjo voda oz. poplavno 

(ne)varnostjo je največja na območjih, kjer so se naselja širila 

brez ustreznih urbanističnih postopkov (npr. črne gradnje na 

območju Rakove jelše, Sibirije, Ilovice, Črne vasi in ob Iţanski 

cesti) 

 

 

Poplavno ogroţeni so tudi deli Ljubljane, kjer je širitev pozidave 

bila izvedena z (takrat) ustreznimi urbanističnimi postopki. 

26. Sedlarjevo srečanje: Vizije prostorskega razvoja – urejanje voda; 12.6.2015               

Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Danes 



Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Danes 

Karta razredov poplavne nevarnosti na območju MOL 



JUTRI 

 

Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Uvod 

Načrtovani celoviti omilitveni ukrepi na območju MOL 



Načrtovani celoviti omilitveni ukrepi na območju MOL 

Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Jutri 



Načrtovani celoviti omilitveni ukrepi na območju MOL 

Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Jutri 



DPN za zagotavljanje poplavne varnosti… (sprejet avgusta 2013)  

Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Jutri 

 
faza 1a (na območju MOL) 

• ureditev Malega grabna 

• razbremenjevanje na Barje 

(razbremenilnik 6a) 

 

faza 1b (na območju občine D-PG) 

• Izvedba ureditev za povečanje 

poplavne varnosti naselij v občini 

D-PG (Polhov Gradec, Dolenja 

vas, Belca, Šujica)  

 

faza 2 (na območju občine D-PG) 

• Zadrţevalnik Razori  

 

__________________________ 

 

• V bodočnosti (30-50 let) predvideti 

dodaten zadrţevalnik na 

Gradaščici/Horjulki? 



Poplave 2010 in 2014 na Viču - vstopni hidrogram na Bokalcih  

Modro pobarvana površina predstavlja pretok po Malem grabnu brez 
poplavljanja, rdeča površina pa del visokovodnega vala, ki je poplavil 

Ljubljano ali odtekel na barje.  

hidrogram na 
Boklacih 
22.10.2014 

hidrogram na 
Dvoru 
22.10.2014 



zadrževalnik Brdnikova (sprejet OPPN)  

Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Jutri 

 
• izvajajo se faze pred začetkom 

izvedbe rekonstrukcije ceste, ki 

je hkrati nasip zadrţevalnika. 

 

• v naslednji fazi je predvidena 

izvedba samega zadrţevalnika 



Rudnik, Rakovnik, Ilovica (študija)  

Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Jutri 

 

• izločiti vpliv poplave na Barju 

 

• zagotoviti območje za 

zadrţevanje lastnih vod 

(omejitev pozidave na Ilovici) 

 

• aktiviranje zadrţevalnih 

površin (Rakovnik, Malenca) 



Spodnji tok Ljubljanice in njeni desni pritoki (študija)  

Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Jutri 

 

• povečanje prodnih 

zadrţevalnikov na pritokih z 

Golovca (Dolgi potok, Graben) 

 

• zadrţevalnik nad Bizovikom 

 

• pasivni ukrepi (Ljubljanica 

Vevče) 

 

• pasivni ukrepi ob Dobrunjščici 

 



Barje  

Zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane - Jutri 

 

• študija(-e) je v izdelavi 

 

• poplav na Barju ni moč 

preprečiti 

 

• izredno velik vpliv Barja na 

zmanjševanje poplavnih valov 

 

• dodatno razbremenjevanje z 

Barja (predor pod Golovcem) 

in ali poglobitev Mestne 

Ljubljanice imata omejen 

pozitivni vpliv na območju 

Barja in negativni vpliv na 

vzhodnem delu Ljubljane  

 

• pasivni ukrepi, omejevanje 

gradnje, samozaščitno 

ravnanje 





Umerjanje modela na poplavo 2010 



B=6, H=4, m=1:1,5 

  vv2010 umerjanje   poglobitev_1 delta tunel mali delta 

  m m3/s   m m3/s m m3/s     m m3/s 

Zalog 268.26     268.32   -0.06   268.42   -0.16   

Vevče 273.45     273.48   -0.03     273.52   -0.07   

Fužine 281.83     281.89   -0.06   281.95   -0.12   

VP Moste 284.16 357.54   284.21 368.57 -0.05 -11.03   284.28 384.45 -0.12 -26.91 

Špica 287.42 337.77   287.32 348.72 0.10 -10.95 287.24 299.95 0.18 37.82 

izliv Malega grabna  287.45     287.35   0.10     287.27   0.18   

Južna obvoznica 287.60     287.53   0.07   287.38   0.22   

Rakova Jelša                         

Rakova Jelša - jug                       

ob izlivu stare Prošce 287.58     287.50   0.08     287.36   0.22   

sotočje Ljubljanice in Ižice 287.62     287.55   0.07   287.4   0.22   

Sv. Mihael v Črni vasi 287.72     287.67   0.05     287.57   0.15   

Lipe (Vodovodni most) 288.00     287.92   0.08   287.85   0.15   

Deponija Barje 287.84     287.75   0.09     287.61   0.23   

BS Barje jug           0.00           

                        

območje 2 287.84     287.75   0.09   287.61   0.23   

območje 3 288.32     288.31   0.01   288.29   0.03   

območje 4 288.18     288.18   0.00   288.18   0   

tunel mali   0   64.95 0 -64.95 

Začasni rezultati modela 



Ukrepi na območju ostalih občin: 
• Moste - Komenda, Mengeš : ureditve strug Pšate in pritokov, ponovni 

razmislek o umeščanju zadrževalnikov na severnem obrobju (Zalog, Doblič, 
Tunjca), 

• Kamnik:  sanacije ureditev Kamniške Bistrice in Nevljice 
• Trzin: ureditve zaledja cone, Pšata, 
• Domžale, Lukovica:  sanacije ureditev Kamniške Bistrice, skupne Rače, 

Radomlje in pritokov (območje Rove in Radomelj), vzdrževanje oz. sanacija 
ureditev, izvedenih v okviru AC programa v preteklosti, optimizacija 
delovanja zadrževalnika Drtijščica, 

• Litija: zaključek zapiranja območja na levem bregu nad mostom, zaščita 
območij na l. in d. bregu pod mostom, 

• Grosuplje:  izveden zadrževalnik na potoku Bičje, potrebno izvesti 
zadrževalnik na Velikem potoku (Grosuplejščica), 

• Škofljica : izveden zadrževalnik VV na Škofeljščici, 
• Ig: ureditve ob Iški od iznad Iške vasi do meje z MOL – usmerjanje poplavnih 

vod, sanacije struge, kontrola pretoka proda), 
• Logatec :  poleg obstoječega zadrževalnika na Reki izgradnja novega na 

Črnem potoku 
• Dobrova – Polhov Gradec: ureditev hudourniškega zaledja, sanacija 

posameznih odsekov Gardaščice in pritokov, (DPN), izgradnja zadrževalnika 
Razori  
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Drugi primeri zadrţevanja voda 

zadrţevalnik Reka nad Logatcem 



Zadrţevalnik Drtijščica 



Zadrževalnik na Škofeljščici v 
občini Škofeljščica 

 



SKLEP: 

 

• 25 let slabega gospodarjenja z objekti vodne infrastrukture. 

 

• Negativne posledice slabega gospodarjenja bistveno večje od pričakovanih 

„klimatskih sprememb“  

 

• Urbanizacija in povečevanje škodnega potenciala (ogroţenosti) se je povečevalo z 

rastjo BDP-ja 

 

• Umeščanje novih objektov zaradi objektivnih in subjektivnih vzrokov je čedalje bolj 

zahtevano. (Ali bi bilo moţno zgraditi še en Gruberjev prekop in poglobiti 

Ljubljanico?) 

 

• Šele v zadnjem času se je (morda) resno pristopilo k sanaciji prehitrega razvoja z 

vidika poplavne varnosti. 

 

• Veliko aktivnosti je na področju priprave dokumentacije, izvedenega je bilo zaenkrat 

še bore malo. Vseeno je zaznati povečano aktivnost na tem področju tako na 

drţavnem, kot občinskem nivoju. 

 

• Pri ureditvah vodotokov se osredotočamo predvsem na poplavno varnost in 

zapostavljamo ureditve, ki bi povečale površine vodnih teles in dodale pestrost 

prostoru v mestu in okoli njega. 



V BODOČE: 

 

• Nadaljevanje Akcijskega programa Vlade RS z izvedbo ključnih točk (Sklop 3), ki 

bodo zmanjšale poplavno ogroţenost. 

 

• Priprava, preveritev in formaliziranje metodologije za določanje poplavne 

ogroženosti. 

 

• Načrtovanje CELOVITIH PROTIPOPLAVNIH UKREPOV in načrtovanje„Vodenja 

poplav“ na nivojih porečij. 

 

• Ozaveščanje prebivalstva na poplavno ogroţenih območjih. 

 



OPUS PATRIAE PROFUTURUM PRIDEM A GABRIELE 

GRUBER INCHOATUM SED INIURIA TEMPORUM 

INTERRUPTUM 

 

 
 

(Delo v prid domovini, začeto po Gabrielu Gruberju, je bilo 

prekinjeno zaradi slabih časov.) 

Posvetilo na obeleţju pri Karlovškem mostu 



Slika: airvideo.si 

Hvala za pozornost! 


