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POVZETEK 

Vipavsko dolino zaradi njenih geografskih, hidroloških in podnebnih značilnosti 
ogrožajo naravne nesreče, med katerimi so tudi poplave. Zaradi pritokov, 
najpomembnejši so Hubelj in Lijak, ter narave njenih izvirov, je reka Vipava kraškega 
značaja, kar pomeni, da lahko njen pretok hitro naraste. Pregled poplavnih dogodkov v 
marcu in decembru 2009 ter septembru 2010 je pokazal, da se poplave dogajajo 
predvsem v spomladanskem in jesenskem času, pogojene pa so z intenziteto oziroma 
trajanjem padavin, morebitnimi predhodnimi padavinami ter taljenjem snežne odeje v 
visokogorju. Posredni vzroki poplavljanju so bile tudi zamašitve rečne struge ter 
neustrezno urejanje vodotokov (predvsem v preteklosti), na kar močno vpliva človek s 
svojo dejavnostjo. V računskem delu smo izračunali povratne dobe pretokov in padavin 
v izbranih poplavnih dogodkih. Z izjemo vodomerne postaje Vipava I so septembra 
2010 na vseh ostalih vodomernih postajah na reki Vipavi (Dolenje, Dornberk, Miren in 
Miren I) izmerili največje vrednosti pretokov v določenem opazovalnem obdobju, 
kateremu sledi pretok izmerjen v marcu 2009. Marca 2009 je bil v Dornberku izmerjen 
pretok s 50 do 100-letno povratno dobo. Septembra 2010 je bil tako v Dornberku kot v 
Mirnu izmerjen pretok s 100-letno povratno dobo. V Zaloščah je marca 2009 padla 
količina padavin z več kot 100-letno povratno dobo, v septembru 2010 pa so padavine 
sicer padale z 25 do 50-letno povratno dobo, vendar pa so s takšno intenziteto 
vztrajale dva dni. Velike povratne dobe pretokov smo dobili za naselja ob spodnjem 
toku reke Vipave, od Prvačine naprej. Vse kaže na to, da so protipoplavni ukrepi nujni 
predvsem na teh območjih, saj so tu poseljena območja najbolj izpostavljena poplavam 
in zato najbolj ogrožena. V roku dveh let so Vipavsko dolino prizadele ene izmed 
največjih poplav v zadnjih letih, ki so povzročile veliko škode na stanovanjskih in 
gospodarskih objektih ter infrastrukturi. Zato smo pregledali ukrepe za zaščito pred 
poplavami, ki morajo biti usmerjeni v preventivo. Opozarjanje pred nevarnostjo poplav 
omogoča, da so prebivalci in občine na poplavo pripravljeni in se ustrezno zaščitijo. 
Izkazalo se je, da je škoda največja predvsem v manjših občinah, katerim bo potrebno 
ponuditi več strokovne pomoči. Škodo lahko preprečimo tudi s primerno prostorsko 
ureditvijo. Posege in dejavnosti je potrebno usmerjati izven poplavnih območij, saj 
predstavljajo te površine pomembna območja za zadrževanje vode in s tem 
zmanjšujejo poplavljanja dolvodno. S pomočjo kart poplavne ogroženosti izberemo 
območja, ki so primerna za gradnjo oziroma določimo potrebne ukrepe za zmanjšanje 
ogroženosti. Izdelovanje takšnih kart pa je drago in zahtevno, kar predstavlja problem 
zopet pri manjših občinah, kjer je prostorski razvoj zato omejen. 
 

KLJUČNE BESEDE: poplave, Vipavska dolina, reka Vipava, Gumbelova porazdelitev, 

karta poplavne ogroženosti 
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SUMMARY 
 
Because of its geographical, hydrology and climatic characteristics, the Vipava Valley 
is threaten by natural disasters, such as flooding. Due to the inflow of the springs of the 
Vipava River, Hubelj and Lijak, the Vipava river has Karst characteristics which means 
its river discharge can rise very quickly. Review of flood events in March and 
December 2009, and September 2010 showed that flooding occurs mainly in spring 
and autumn and that it is conditioned by the intensity and the duration of the 
precipitation, possible preliminary precipitation and the snowmelt in the high mountain 
range. The indirect causes of flooding were also riverbeds clogging and inappropriate 
river management (notably in the past), on which people have the most influence. In 
the calculating part, we calculated the return periods of the river discharges and 
precipitation for the selected flooding events. In September 2010, the highest peak 
flows in a given observation period were measured in all gauging stations on the 
Vipava river (Dolenje, Dornberk, Miren and Miren I, with the exception of gauging 
station Vipava I), followed by the peak flows measured in March 2009. In the gauging 
station Dornberk the river discharge with a 50 to 100-year return period was measured 
in March 2009. In the gauging station Miren, as well as in Dornberk, the river discharge 
with a 100-year return period was measured in September 2010. The precipitation 
which has fallen in the time of the flooding in March 2009 on the area of Zalošče had 
the return period of more than 100 years. In September 2010, however, the 
precipitation fallen on the area of Zalošče had the return period of 25 to 50 years, but 
such intensity lasted for two days. Statistically, large return periods of the river 
discharge were found at the settlements at the downstream part of the Vipava river, 
from Prvačina onward. We suggest that the flood preventing measures were necessary 
especially in these areas since these populated here were the most liable to flooding 
and therefore mostly at risk. In those two years, the Vipava Valley experienced some of 
the largest floods in the recent years, which have caused a lot of damage on residential 
properties, working fascilities and infrastructure. That is why we reviewed flood 
protection measures which should be focused toward prevention. Warning about the 
dangers of flooding enables people and municipalities to be ready and to be 
adequately protected. It turned out that the greatest damage was caused in smaller 
municipalities, which will need more technical assistance in the future. Damage can 
also be prevented with the appropriate spatial arrangement. Investments and activities 
should be directed outside the floodplains, because these regions represent important 
areas for water retention and thereby they reduce flooding downstream. With the help 
of the flood risk maps, suitable sites for building are selected and necessary steps to 
reduce risk are determined.  Making this kind of maps is difficult and expensive, which 
again presents a problem for smaller municipalities, where spatial development is 
limited. 
 

KEY WORDS: flooding, Vipava Valley, Vipava River, Gumbel distribution, flood risk map 
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1 
 

1 UVOD 
 
Enostaven dostop do nujnih in zadostnih količin vode je bil ključnega pomena za 
človeka že vse od prvih naselbin. Prav zato so le-te mnogokrat nastale ob vodotokih. 
Hkrati z ugodnostmi, ki jih je ponujala bližina vodnega vira, pa je obstajala neprestana 
ogroženost - na primer v obliki poplav (Banovec, 2003). Nevarnost, ki jo poplave 
predstavljajo za človeka, je torej odvisna od njegove prisotnosti in dejavnosti v 
poplavnem okolju. Ker poplave naravnega izvora nastanejo kot zaporedje dogodkov v 
naravi, pa ima nanje človek zelo omejen vpliv. Nastanejo kot slučajni dogodki in zato 
lahko le določimo, kakšna je verjetnost, da bo tak slučajni dogodek nastopil. 
 
Poplave nastanejo zaradi izjemno močnih padavin ali naglega taljenja snega, lahko pa 
tudi zaradi medsebojnega skupnega delovanja. Poplav pa ni mogoče razlagati le z 
razmerami v kotlini oziroma dolini, temveč je potrebno upoštevati širok spekter 
najrazličnejših dejavnikov v širšem zaledju ter tudi v preteklosti.  
 
Na poplavljanje vpliva tudi človek z njegovimi posegi v obvodni prostor in na poplavne 
ravnice, kar povečuje ranljivost oziroma občutljivost rabe teh območij. Človek z 
njegovimi posegi v naravo, s katerimi močno spreminja vodne pa tudi poplavne 
razmere in spreminja fiziognomijo in gospodarsko namembnost poplavnih območij, je 
zato v večji meri sam kriv za povečevanje poplavnih površin. S tem povečuje nevarnost 
nastanka poplav in s sočasnim nasipanjem dolin razširitev poplavnega sveta.  
 
Hiter razvoj industrijske družbe je bil usmerjen predvsem v izkoriščanje poplavnih 
območij in to ne glede na ceno ali morebitne posledice. V preteklosti so bile v Vipavski 
dolini pogoste poplave predvsem v zgornjem in srednjem toku reke Vipave. Z 
melioracijami so struge regulirali, zmanjšali poplavljanje in tako pridobili nova kmetijska 
zemljišča. Veljalo je stališče, da je ni poplave, pred katero se ne bi mogli zaščititi s 
hidrotehničnimi ukrepi. Predvsem v spodnjem toku reke Vipave se v sedanjosti še 
vedno pojavljajo obsežnejše poplave, ki povzročajo škodo. Med največje na tem 
območju v zadnjih letih se štejejo poplave, ki so se zgodile v marcu 2009 in septembru 
2010.  
 
Vipavsko dolino in njene pokrajinske in druge značilnosti je opisal že slovenski geograf 
Anton Melik v svojem delu (Geografski opis slovenskih pokrajin, IV. zvezek - Slovensko 
Primorje, 1960), podrobnejši opis pa najdemo tudi v knjižici z naslovom 
Vodnogospodarske značilnosti povodja Soče (1991). O problematiki poplavljanja reke 
Vipave je sicer bilo opravljenih kar nekaj raziskav (Hidrološki model povodja Vipave od 
izvira do državne meje z Italijo, 1979; Vodnogospodarski program Vipavske doline, 
1986), večinoma pa so bile usmerjene predvsem na izboljšanje kmetijskega stanja v 
Vipavski dolini (napisane so bile za potrebe melioracij).  
 
Poplave imajo poleg svoje uničujoče vloge tudi pomembne koristne učinke na rečne 
ekosisteme, obnovo zaloge podzemne vode in rodovitnost tal (Kobold, 2009). Toda 
večina izmed njih je preobsežna in povzroča materialno škodo, gospodarske izgube, 
včasih pa terja tudi smrtne žrtve. Zato je potrebno prilagajanje nanje. Človek se 
poplavam prilagaja na različne načine: v preteklosti se je poplavnim območjem 
izogibal, dandanes pa poselitev in druge človekove dejavnosti usmerja z različnimi 
normativnimi akti (Komac in sod., 2008). Tudi na ravni Evropske unije je v zadnjem 
času dozorelo spoznanje, da so poplave realna grožnja, problematiki katerih se je 
potrebno še posebej posvetiti. Ena ključnih novosti za obvladovanje poplavnega 
tveganja, ki izhaja iz Poplavne direktive (Flood Directive, Direktiva 2007/60/ES 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju 
poplavne ogroženosti, UL l št. 288), je obvezna izdelava kart poplavne nevarnosti in 
poplavne ogroženosti. Tudi zaradi podnebnih sprememb se poplave pojavljajo vse 
pogosteje, njihove posledice pa so raznovrstne in uničujoče. Zato poplave zahtevajo 
učinkovite preventivne ukrepe, zlasti na področju načrtovanja in urejanja prostora ter 
gradnje in vzdrževanja objektov, zahtevajo pa tudi vsestransko pripravljenost družbe. 
 
 

1.1 Namen in cilji diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela z naslovom Poplavna ogroženost poseljenega območja ob 
reki Vipavi, je najprej pregled zgodovinskih dogodkov o poplavljanju reke Vipave in 
preučitev vzrokov za pojav poplav upoštevajoč režim reke Vipave. V ta namen smo 
izbrali poplavne dogodke v marcu in decembru 2009 ter septembru 2010. Sledil bo 
pregled sedanjih zaščitnih ukrepov pred poplavami ter morebitna raba prostora na 
poplavnih območjih. Določiti je potrebno tudi vlogo države in občine pri usmerjanju 
gradnje in širitve okolice.  
 
Cilj diplomskega dela je izračun povratnih dob izbranih dogodkov visokih voda na vseh 
merilnih mestih (Vipava I, Dolenje, Dornberk, Miren (z Miren I)) od izvira Vipave do 
državne meje z Italijo ter na podlagi le-teh oceniti, kakšna je nevarnost pojavljanja 
poplav takšnih razsežnosti v prihodnje. Dobri in dolgoročni zaščitni ukrepi v primeru 
visokih voda so nujni in iz tega vidika bomo ocenili zdajšnje in načrtovane ukrepe. 
Pregledali in preučili bomo morebitne zemljevide poplavne nevarnosti, ovrednotili rabo 
prostora z vidika poplavne (ne)varnosti, ter pregledali in ocenili ustreznost načrtovanih 
prostorskih planov glede na omejitve v prostoru. 
 
 

1.2 Hipoteze 
 
V spodnjem delu Vipavske doline se zaradi pogostih poplavljanj reke Vipave občine in 
prebivalci bolj zavedajo nevarnosti, zato so na poplave bolj pripravljeni. 
 
Karte poplavne ogroženosti predstavljajo pomemben korak na poti k omejevanju rabe 
prostora na poplavno ogroženih območjih. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
 
 

2.1 Površinski odtok kot del hidrološkega cikla 
 
V hidrološkem ciklu voda nenehno kroži in se pretvarja iz ene oblike v drugo. Iz 
oceanov izhlapeva voda, ki se prenaša po zraku z morja na kopno, kjer pade v obliki 
padavin. Cikel je zaključen, ko voda v obliki rek odteče s kopnega v morje. Pomembne 
faze hidrološkega cikla so torej padavine kot pribitek vode, evapotranspiracija kot 
izguba vode in odtok. Prav odtok površinskih voda je del hidrološkega kroga, ki se 
dogaja na površini Zemlje in ga tudi najbolj poznamo, ker gre za pojave, ki jih vidimo in 
smo jim priča v vsakdanjem življenju. Pojav ima velik pomen za okolje in gospodarstvo 
zaradi urejanja in izkoriščanja vodnega režima (Brilly in Šraj, 2005). 
 
Površinski odtok imenujemo del padavin, ki prispejo na površino Zemlje in se ne 
zadržijo na rastlinah ali v tleh ali izhlapijo, temveč odtečejo površinsko in 
podpovršinsko v mrežo vodotokov. Voda odteče pod vplivom gravitacije proti najnižji 
točki določene prispevne površine ali padavinskega območja, opredeljenega s 
topografskimi in geološkimi lastnostmi. Pojav površinskega odtoka je zelo zapleten in 
zahteven za analizo (Brilly in Šraj, 2005), saj se voda giblje znotraj prispevne površine 
po neštetih površinskih in podpovršinskih tokovnicah, v vsaki tokovnici pa se oblikuje 
vodno telo, ki se hitro spreminja v času in prostoru. Tok vode v strugi vodotoka je v 
času porazdeljen v obliki vala (slika 1). Za poplavne valove je značilno hitro naraščanje 
pretoka vode ob pojavu, nato sorazmeren kratkotrajen maksimalni pretok in bolj 
počasno upadanje (Brilly in sod., 1999). V strugi vodotoka ob pretoku poplavnega vala 
pogosto zasledimo samo vodo, ki se zbira z dela padavinskega območja, ki ga 
imenujemo prispevna površina. Voda s preostalega dela površine se zadrži pod 
površino in kasneje oblikuje bazni odtok. Del vode, ki jo zasledimo v poplavnem valu, je 
prispel na vodozbirno površino pri padavinah, ki so padle v daljšem predhodnem 
obdobju in se zadržale pod površino (Brilly in Šraj, 2005).  
 

 
Slika 1: Poplavni val na reki (Brilly in Šraj, 2005: 158) 

 
Na površinski odtok vplivajo različni dejavniki. Padavine lahko glede na intenzivnost in 
trajanje vplivajo na celoten hidrološki cikel. Tiste z manjšo intenzivnostjo in daljšim 
trajanjem v celoti prestreže vegetacija ali pa poniknejo. Enako se dogaja tudi pri 
intenzivnih in kratkotrajnih padavinah. Ko padavine nasičijo tla z vodo, se začne 
površinski odtok. Pred pojavom padavin je v hidrografski mreži tok vode še kot 
posledica odcejanja podzemnih voda v porečju, ki pa postopoma upada v odvisnosti od 
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trajanja suše. S pojavom padavin zaradi površinskega odtoka pretok naglo narašča, 
doseže višek, in nato vse počasneje upada.  
 
V zelo prepustnih površinah (na krasu ali na aluvialnih ravnicah) površinskega odtoka 
niti ne zaznamo, poveča pa se bazni odtok. Na slabše prepustnih površinah pa 
povečanja baznega odtoka niti ni, padavine v celoti površinsko odtečejo. Zbiranje in 
stekanje vode v struge vodotokov je odvisno od oblike, nagiba in drugih lastnosti 
prispevne površine ter gostote hidrografske mreže. Pri manjših porečjih pri tem 
prevladuje čas stekanja vode po površini do hidrografske mreže, pri večjih pa čas 
odtoka v sami strugi (Brilly in Šraj, 2005). Oblikovanje odtoka s prispevne površine je 
odvisno od biosfere in rabe površine (slika 2). 
 

 
Slika 2: Hidrogram odtoka z urbanizirane in pogozdene površine (prirejeno po Ward in Trimble, 

2004: 131) 

 
Slovenija sodi med humidna območja s sorazmerno veliko količino padavin. Za ta 
območja je značilno, da je narava prilagojena povečanemu površinskemu odtoku (z 
obraslostjo tal) in da se vsakoletni pojavi in pojavi z daljšo povratno dobo med seboj le 
malo razlikujejo (Brilly in sod., 1999). 
 
Po nekaterih ocenah glede količine vode na prebivalca je naša država med najbolj 
vodnatimi v Evropi (Čehić, 2007). Vodnatost rek opišemo s pretokom (m3/s), ki ga 
določimo na vodomernih postajah. Pretok vode se ves čas spreminja. Spremembe so 
odvisne od klimatskih, geoloških in topografskih lastnosti ter oblike porečja, vrste 
vegetacije in podobno. Pretok reke je odvisen predvsem od velikosti vodozbirnega 
zaledja in praviloma vzdolž toka narašča (Bat in sod., 2003). Več nam o vodnatosti 
reke ali porečja prikaže podatek o specifičnem odtoku, ki ga praviloma vežemo na 
povratno dobo pojava, desetletni ali stoletni pojav. Specifični odtok nam pove, koliko 
vode odteče v sekundi z 1 km2 površine. Pri normalnem odtoku je specifični odtok 
največji v zgornjem toku, od tod po toku navzdol pa postopoma upada, torej obratno od 
pretoka, ki narašča.  
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2.2 Značilnosti poplav 
 
 

2.2.1 Splošno o poplavah 
 
V naravi so poplave reden, običajen pojav in nastopijo takrat, ko voda iz različnih 
vzrokov tako naraste, da prestopi bregove in se razlije po okolici. Po Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika je poplava »razlitje, razširjenje velike količine vode po 
kaki površini« (SSKJ, 2011), po Geološkem terminološkem slovarju pa »redno ali 
obdobno razlitje vode iz prenapolnjene rečne struge, jezerske kotanje, morja« 
(Geološki…, 2006). Območje lahko preplavi tudi zaledna voda, lastne vode, ali pa se 
nad površje dvigne nivo podzemne vode. 
 
Med literaturo in v medijih pogosto zasledimo pojme visoka voda, povodenj in poplava, 
ki pa jih moramo razločevati. Poplava je pogostejši in periodičen pojav, medtem ko je 
povodenj ujma, ki se zgodi redkeje in ima katastrofalne posledice, saj poplavi precej 
obsežnejša območja kot poplave. Pojem visoka voda je širši in pomeni sorazmerno 
visok vodostaj1 ali pretok vode, opredeljen na osnovi statističnih podatkov. Gre za 
vodostaj vode, ki je višji od opozorilnih vrednosti, relativno višji od srednjega letnega 
vodostaja oziroma opazno višji od srednjega letnega pretoka. Vsaka poplava in 
povodenj sta hkrati tudi visoka voda (Frantar, 2008). 
 
Ločiti moramo običajne ali redne poplave, ki jih ne moremo šteti med naravne nesreče, 
saj se pojavljajo običajno vsako leto in se je nanje lažje pripraviti, se zaščititi, in velike, 
katastrofalne poplave (Orožen Adamič, 1992). 
 
Območja, ki jih določa doseg voda ob poplavah različne verjetnosti imenujemo 
poplavna območja. So sestavni deli vodnih teles in kot del vodnega prostora 
predstavljajo tudi pomemben del vodnega ekosistema. Poplavna območja opravljajo 
dvojno funkcijo, v času poplavnih voda služijo kot korita poplavnim vodam, v 
preostalem času pa jih uporablja človek (Natek, 1991). Poplavna območja oziroma 
poplavne ravnice so zaradi svoje ravninske lege s tehnološkega, funkcionalnega in 
stroškovnega vidika privlačne za gradnjo naselij in infrastrukture ter kmetijsko rabo, 
občasno pa se jih uporablja tudi v rekreativne namene. Prav gradnja naselij in 
infrastrukture v ravninskih delih povzroča poslabšanje poplavne varnosti porečja, saj so 
na ta način zasedeni oziroma izločeni obsežni naravni zadrževalniki visokih vod, kjer 
so se lahko brez škode razlivale poplavne vode.  
 
Poplave in povodnji so eden izmed naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine v 
nižinsko ravninskih predelih Slovenije (Orožen Adamič, 1992). Poplave so poleg 
potresov najhujše naravne ujme v Sloveniji, ki nam povzročajo ogromno gmotno škodo 
in včasih jemljejo tudi človeška življenja. Zaradi neobičajno silovite dinamike in 
nenadnega pojavljanja jih občutimo kot grožnjo za naša življenja in lastnino. So naravni 
dogodek, ki se pojavi ne glede na človekovo prisotnost.  
 
Poplave so med naravnimi nesrečami najštevilčnejše in v svetovnem merilu 
predstavljajo približno tretjino vseh naravnih nesreč. Za Evropo je odstotek poplav za 
obdobje 1970 – 2005 skoraj 40% (Kobold, 2009). V Sloveniji ogrožajo več kot 300 000 
ha površin, kar je 15% površine. Od tega odpade daleč največji del na ozka dolinska 
dna vzdolž hudourniških grap (237 000 ha) ter na okrog 30 obsežnih poplavnih območij 

                                                           
1
 Višina vodne gladine v strugi vodotoka ali jezera (Geološki…, 2006). 
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v razširjenih delih dolin, ob morju in na kraških poljih (70 403 ha) (Orožen Adamič, 
1992). 4% vseh poplavnih območij je v povodju reke Soče. Kar 7% ljudi živi na 
območjih, kjer so poplave običajne, in 24% prebivalstva na območju velikih poplav 
(Penca in sod., 1999), ki so vzdolž hudourniških grap in potokov. 
 
Pri razvoju današnjih poplav ter ustreznega poplavnega sveta je odigral pomembno 
vlogo tudi človek (Orožen Adamič, 1992). Po 2. svetovni vojni je prišlo do izrazite 
koncentracije prebivalstva in gospodarskih dejavnosti na dnu širših kotlin in dolin. 
Poglavitni razlogi za takšno kopičenje prebivalstva so bili v hitrem prehodu iz klasične 
agrarne družbe v sodobno industrijsko družbo, ki ga je spremljalo širjenje naselij, 
posebno vzdolž prometnic in po manj kakovostnih kmetijskih zemljiščih na poplavnih 
ravnicah. Država je z zakoni varovala najkakovostnejša kmetijska zemljišča, zato se je 
pritisk na ravnice vzdolž rek sčasoma stopnjeval. Tam so bila po splošnem prepričanju 
manjvredna in za intenzivno kmetijsko pridelavo neprimerna zemljišča.  
 
Izjemne okoljske in biološke vrednosti teh vlažnih habitatov smo se začeli postopoma 
zavedati šele v zadnjih dveh desetletjih. S tem se je prenehalo s skoraj polstoletno 
prakso njihovega uničevanja z regulacijami, melioracijami, komasacijami in drugimi 
velikimi posegi. Ti so bili namenjeni zlasti povečevanju obsega in »izboljševanju« 
kmetijskih zemljišč (Komac in sod., 2008). Z uvedbo kapitalističnega družbenega 
sistema po osamosvojitvi Slovenije so posege na poplavne ravnice zamenjale povsem 
konkretne potrebe po stavbnih zemljiščih za gradnjo stanovanjskih hiš, obrtno 
poslovnih con, industrijskih objektov ter prometne in druge infrastrukture. Na nekaterih 
poplavnih območjih se je obseg poplav po nastanku naselij povečal, zelo verjetno tudi 
zaradi intenzivnega krčenja gozdov in poseljevanja hribovitih območij. Tam je človek s 
svojimi posegi močno spremenil vodne razmere, pa tudi poplavne. Predvsem se je 
močno povečal in pospešil odtok padavinske vode, povečala pa se je tudi erozija prsti. 
V zgornjih delih hudourniških grap prihaja do močne poglobitve strug, erozijski material 
pa voda prinaša v spodnje dele dolin, kjer prihaja do nasipanja. Zaradi tolikšnega 
nasipanja in s tem dviganja dna dolin ter močnega širjenja poplavnega sveta so začele 
poplave nevarno ogrožati številna naselja, ki ob svojem nastanku poplav skoraj niso 
poznala. K dviganju dna dolin in razširitvi poplavnega sveta so veliko prispevali tudi 
nasipi za številne ceste in železnice, ki prečkajo poplavni svet, pa tudi pretesni propusti 
z mostovi ter številni jezovi, za katerimi se poplavna voda dlje zaustavlja in zato kar 
tam odlaga s seboj prineseno gradivo (Orožen Adamič, 1992). Spremembe v 
poplavnem svetu je prineslo tudi propadanje mlinov in žag ter z njimi številnih jezov, ki 
so stoletja blažili hiter odtok naraslih voda iz zgornjih delov dolin navzdol. Dokler je bil 
človek neposredno odvisen od tekočih voda, je redno čistil in vzdrževal struge ter 
utrjeval brežine in nasipe. Z opustitvijo mlinov in drugih obratov na vodni pogon je 
nenadoma prenehala človekova skrb za potoke in objekte na njih, ki so varovali 
vodostaj in blažili razdiralne učinke visokih vod. 
 
 

2.2.2 Nastanek in vzroki poplav 
 
Poglavitni vzroki poplav so nesporno naravnogeografski, zlasti vremenske, geološke, 
hidrološke, pedološke in vegetacijske značilnosti pokrajin (Komac in sod., 2008). Za 
vsako pokrajino je značilen različen preplet naštetih dejavnikov, zato se pokrajine glede 
na vzroke pojavljanja poplav med seboj močno razlikujejo.  
 
Vzrok za nastanek poplave je povečan vodostaj vode v vodotoku, za kar je največji 
vzrok povečana količina vode. Najpomembnejši neposredni razlogi za povečane 
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količine vode so obilne padavine in taljenje snega. Do poplav lahko pride tudi zaradi 
premajhne prevodnosti rečnih korit, ovir na strugah, neugodne izvedbe sotočja, 
prilastitve poplavnih območij s strani človeka, neustreznega odvodnjavanja, porušitve 
objektov za zaščito pred poplavami in redčenja gozdov, ki so velik zadrževalnik vode. 
Pomembna je tudi predhodna namočenost podlage, na nastanek poplav pa močno 
vpliva tudi reliefna izoblikovanost površja.  
 
V naravnem okolju brez človeškega vpliva sicer prihaja do poplav, vendar v takšnem 
okolju običajne vode odtekajo po dovolj veliki rečni strugi s strmcem, ki je usklajen s 
količino vode in transportiranega gradiva, za občasne poplavne vode pa je na voljo 
ustrezno širša poplavna struga – poplavna ravnica. Tudi v pokrajinah, kjer človek ni 
občutno posegal v rečne struge in je odtok padavinske vode ostal ustrezno oddaljen od 
poplavnih voda, poplave ne povzročajo skoraj nobene škode (Komac in sod., 2008).  
 
Temeljni razlog pojavljanja poplav je nedvomno neenakomerna prostorska in časovna 
razporeditev padavin (Komac in sod., 2008). V kratkem času lahko prizadene neko 
območje nenavadno veliko število deževnih neviht. Če pride do tega v zimskem času, 
povzročijo padavine taljenje snega, kar še poveča dotok vode. Padavinska voda pod 
vplivom sile teže odteka po pobočjih navzdol in se postopno zbira v potoke, ki se 
stekajo v druga vodna telesa. To je naraven proces. Pri tem voda potencialno energijo 
porablja za lasten tok, prenašanje materiala in erozijsko delovanje (Natek, 2002). 
Naravno odtekanje vode in hkratno prenašanje plavja2 večino časa poteka po rečnih 
strugah, ki so v naravnih razmerah praviloma dovolj velike, da odvajajo vode tudi ob 
povišanem vodostaju. Rečne struge pa kratkotrajnih maksimalnih količin vode in plavja 
ne morejo odvajati (Natek, 2005). Voda se razlije po poplavni ravnici vodotoka in takrat 
govorimo o poplavi.  
 
Pomemben dejavnik na nastanek poplav ima tudi sposobnost tal, da absorbira vodo. V 
naravnih razmerah je poleg obilice padavin izjemno pomembna tudi količina vlage v 
zemljini oziroma predhodna vlažnost. Čim večja je predhodna vlažnost zemljine, tem 
večja količina padle vode površinsko odteka (Brilly in sod., 1999). Nekateri materiali se 
nasičijo veliko hitreje od drugih. Na splošno velja, da kultivirana zemljišča slabše 
absorbirajo vodo od neobdelanih zemljišč. Tako imajo lahko še mnogo hujše posledice 
dolgotrajnejše močne padavine (v severozahodnih delih Slovenije tudi več kot 300 mm 
v 24 urah, v severovzhodnih delih več kot 100 mm), še zlasti, kadar so tla zaradi 
predhodnih padavin nasičena z vodo (Komac in sod., 2008). Padavine se lahko 
zadržijo tudi na biosferi oziroma na rastlinah in ne močijo tal neposredno. V 
vegetacijskem obdobju rastline prestrežejo povprečno 10 do 20% padavin. Na 
območju, gosto poraščenem z gozdom lahko tudi do 25% letnih padavin ostane na 
listju in izhlapi nazaj v atmosfero (Brilly in Šraj, 2005). 
 
Ob izjemno močnih padavinah se bolj ali manj jasno pokažejo antropogene 
spremembe naravnega vodnega kroga ter učinki posegov v rečne struge ter poplavne 
ravnice. Vplivi človeka so vidni zlasti v gosto poseljenih območjih. Tam je zaradi 
pozidanosti premajhna in neustrezna prepustnost rečnih strug, vodni odtok in pretok 
sta povečana in hitrejša (Komac in sod., 2008). Posebno problematične so lahko 
regulacije in različne ovire, ki so sicer sestavni del prometnega ali drugega 
infrastrukturnega omrežja. Neprimerne gradnje zajezijo reke in s tem zadržujejo odtok 
naraslih in poplavnih voda. Do poplave lahko pride med drugim tudi zaradi 

                                                           
2
 Kar nosi, naplavlja tekoča voda (SSKJ, 2011) – različne plavajoče snovi in predmeti: veje, debla večjih dreves, 

odpadki… 
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zrušitve jezu. Ko se zbere za jezom več vode kot je predvideno, se struktura jeza pod 
pritiskom vda. Ko se to zgodi, se naenkrat sprosti ogromna količina vode.  

 

 

2.2.3 Klasifikacija poplav 
 
Sicer so v Sloveniji poplave dobro proučen pojav, vendar predvsem na večjih poplavnih 
območjih. Večina poplav v Sloveniji nastane zaradi naravnih vzrokov. Najpogosteje 
imamo ob večjih naravnih nesrečah – poplavah opravka s kombinacijami osnovnih 
tipov poplav oziroma značilnosti (Orožen Adamič, 1992). 
 
Natek (2005) je glede na glavne značilnosti poplav in območij pojavljanja razčlenil 
poplave na: 

 Hudourniške poplave so kratkotrajne in izjemno silovite. Povzročajo jih 
kratkotrajne in intenzivne padavine ob poletnih neurjih oziroma jesenskih 
deževjih. Zanje je značilno, da vode hitro narastejo, so zelo silovite ter po nekaj 
urah upadejo. Hudourniški vodotoki imajo, zaradi razmeroma velikih padcev, že 
pri običajnih pretokih, zlasti pa ob visokih vodah, velik energijski potencial in 
posledično veliko sposobnost prenosa plavja in plavin3. Zaradi odlaganja 
materiala prihaja do zasipanja struge in zviševanja vodne gladine. Plavje, ujeto 
pod mostovi, v prepustih in v zoženih predelih strug zmanjšuje ali popolno 
blokira pretok vodotoka. Pojavljajo se ob hudournikih v gorah, hribovjih in 
gričevjih, pa tudi ob nekaterih večjih rekah – Savinji, Mislinji, Kamniški Bistrici, 
Sori in Soči. Hudourniškega značaja so tudi večji pritoki reke Vipave – Močilnik, 
Bela, Hubelj in Lijak. Po grobih ocenah je v Sloveniji približno 237 000 ha 
takšnih zemljišč oziroma 12% celotnega slovenskega ozemlja (Komac in sod., 
2008). K hudourniškim poplavnim območjem prištevamo še recentne vršaje, ki 
jih potoki ob močnejših neurjih nasipavajo ob izstopu iz ožje v širšo dolino. 
Medtem, ko so dolinska dna v precejšnji meri ohranila funkcijo poplavnih strug 
in ostala razmeroma neposeljena, pa so vršaji zelo privlačni za poselitev in zato 
zelo ogroženi.  
 

 Nižinske poplave se pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek. Nastanejo zaradi 
razlike v hitrosti dotekanja visokih voda ter odtočne zmogljivosti rečnih strug 
(Komac in sod., 2008). Velike količine vode hitro pritečejo iz višjega sveta in 
zapolnijo strugo in ko ta vode ne more več odvajati, pride do preplavitve 
poplavne ravnice. Vodi na poplavni ravnici upade moč, zato le počasi odteče in 
za sabo pusti peščeno ilovnate naplavine. Takšne poplave se pojavljajo ob 
Dravinji, ob spodnji Krki, Savi na Brežiškem polju, ob spodnjem toku Sotle. 
Značilne so tudi za spodnji tok reke Vipave.  

 

 Poplave na kraških poljih lahko nastanejo zaradi dveh razlogov: zaradi dviga 
podzemne vode nad površje ali zaradi presežka dotekajoče vode nad 
zmogljivostjo podzemnih odtočnih kanalov. Pojavljajo se razmeroma redno, 
nastopijo počasi, voda stoji tudi po več dni ali tednov in počasi odteče v kraško 
podzemlje. Značilne so za Cerkniško in Planinsko polje ter Dobrepolje, pa tudi 
za Ljubljansko barje. 

 

                                                           
3
 Kar naplavi tekoča voda (SSKJ, 2011) – veje, debla, pesek, prod, mulj, zemlja, odpadki… 
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 Morske poplave nastanejo ob kombinaciji visoke plime, nizkega zračnega 
pritiska in juga, ko se gladina morske vode za kratek čas dvigne nad višino 
običajne visoke plime in preplavi obrežje. V Sloveniji se pojavljajo v Piranu in 
Kopru, ogrožajo pa tudi Sečoveljske soline. 

 

 Med zadnje prištevamo mestne poplave, katerih vzrok je skoraj izključno 
človek. Pojavljajo se zaradi hitrega odtekanja padavin s streh in asfaltiranih 
površin, ki jih kanalizacijski sistem za meteorne vode ne more sproti požirati. 
Pojavljajo se ob kratkotrajnih ekstremnih padavinah v podvozih, podhodih in 
kleteh. 

 
V nasprotju s to opredelitvijo se členitev Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje osredotoča na dejstvo, da se poplave pojavljajo v določenih časovnih 
presledkih in zato glede na povratno dobo visokih voda loči naslednje poplavne linije 
(URSZR, 2011b): 

 poplavne linije s povratno dobo pojavljanja visokih vod v obdobju do 5 let 
(pogoste poplave), 

 poplavne linije s povratnimi dobami 10 do 20 let (redke poplave) in 

 poplavne linije s povratno dobo 50 let in več (katastrofalne poplave). 
 

 

2.2.4 Posledice in škoda ob poplavah 
 
Poplavna voda povzroča – neposredno in posredno - posledice v naravnem okolju in 
na družbeni lastnini. Neposredni učinki so tisti, ki so posledica povečane aktivnosti 
delovanja vode, posredni učinki pa nastanejo po upadu poplavne vode. Posledice in 
škodo, ki jo povzročajo poplave, smo povzeli po Poplava (2011), Brilly in sod. (1999) in 
Kobold (2005). 
 
Poplave ogrožajo človeška življenja in materialne dobrine neposredno z delovanjem 
vodnega vala ali posredno, zaradi poškodb objektov in naprav, poškodb na električnih, 
plinskih in drugih napeljavah. Hitrost vodnega toka, globinska in bočna erozija ter velike 
količine materiala, ki jih reka odnaša s seboj, lahko povzročajo ogromno materialno 
škodo, včasih tudi žrtve. Hudourniki lahko spodjedajo bregove, prestavljajo struge, 
odnašajo jezove in mostove ter opustošijo naselja. Zaradi erozije in transporta gradiva 
prihaja do zamašitve pretoka, visoka voda se razlije čez rob struge in poplavlja, čez 
čas pa lahko pride do preboja in nastanka močnejših poplavnih valov. Nanos gradiva 
na poplavno ravnico prav tako povzroča veliko škode, saj se tako uničuje lastnina in 
manjša rodovitnost obdelovalne zemlje. Ob poplavi obstaja velika nevarnost, da zaradi 
poškodb na objektih in napravah, kjer se proizvajajo, uporabljajo, hranijo ali prevažajo 
nevarne snovi, pride do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje. Onesnažena 
voda lahko pride do območij zajetij pitne vode in prej pitna voda postane oporečna. 
Razdiralni učinek voda lahko uniči občutljive ekosisteme. V obdobjih daljšega deževja 
se zaradi razmočenosti tal pojavljajo na golih in strmih pobočjih zemeljski plazovi, ki 
neposredno ogrožajo prebivalce. Uničujoča moč poplavnih voda lahko pusti psihične 
posledice prebivalcem, saj lahko le nemočno gledajo, kako jim voda odnaša in uničuje 
lastnino.  
 
Poplave pa imajo tudi pozitivne učinke. Nekatera območja so odvisna od vsakoletnih 
poplav, saj je od njih odvisna rastna doba rastlin in rodovitnost tal. Poplavna območja 
kot del vodnega prostora predstavljajo pomemben vodni ekosistem in pomembno 
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vplivajo na vodni režim, predvsem pri zmanjševanju konic poplavnih valov in bogatenju 
podzemne vode.  

 

 

2.2.5 Ukrepi za zaščito pred poplavami  
 
V mnogih pokrajinah pri nas ali po svetu so se ljudje morali na zelo različne načine 
zavarovati pred dogodki, ki so neposredno ogrožali njihova življenja ali premoženje. Že 
v davni preteklosti so ljudje poznali mnoge načine varovanja, na primer kolišča na 
poplavnih območjih in v močvirjih ali umetno nasute gričke (Natek, 2002), z razvojem 
tehnike in znanosti pa se je nabor možnih ukrepov za zaščito pred naravnimi dogodki 
silovito povečal. To je poleg velikih koristi imelo tudi negativni učinek, kajti pritisk na 
ogrožena območja se je zelo povečal, saj se je pri ljudeh razvil pretiran občutek 
varnosti.  
 
Cilj obrambe pred poplavami je v nekem smislu »gospodarjenje s posledicami oziroma 
škodo, ki jo lahko povzročijo poplave« (Brilly in sod., 1999), kar vodi v prizadevanje za 
zmanjšanje učinkov poplav na družbeno sprejemljivo raven.  
 
Varovanje pred poplavami lahko razdelimo na aktivne in pasivne ukrepe ter na 
gradbene in negradbene. Aktivni ukrepi so tisti s katerimi vplivamo na pojav (na primer 
gradnja zadrževalnikov), pasivni ukrepi pa tisti, s katerimi zmanjšujemo ogroženost ali 
ranljivost (gradnja nasipov, prilagojeni objekti ipd.) (Banovec, 2003) (slika 3). Naslednji 
del poglavja povzemamo po Banovec (2003) ter Brilly in sod. (1999). 
 
Do pred tridesetimi leti so predstavljali gradbeni ukrepi večino vseh ukrepov za 
zmanjšanje škod oziroma ogroženosti ob poplavah. V današnjem času jim je javnost 
vse manj naklonjena, predvsem zaradi vpliva, ki ga imajo na naravno okolje. Ena od 
možnih posledic gradbenih ukrepov je tudi povečanje škodnega potenciala, saj se 
škoda ob nastopu večjega pretoka, kot je projektiran, lahko bistveno poveča. 
 
Vodotoke se pogosto ureja z razširitvijo struge, oblaganjem brežin z betonskimi 
oblogami ter regulacijami in kanaliziranjem. S temi ukrepi se zmanjšuje erozijska in 
prenosna sposobnost vodotokov ter povečuje pretočna sposobnost struge. Pretok 
struge je možno povečati tudi s čiščenjem in vzdrževanjem. Z nasipi, ki so najstarejši 
objekti za zaščito pred poplavami, se preprečuje razlitje vode ob nastopu visokih voda 
z določeno povratno dobo. Nasipi so primerni predvsem za rešitev lokalnih, neobsežnih 
poplavnih problemov. V primeru namernega povečevanja pretočnosti na daljšem 
odseku obstaja prenos nevarnosti kot poslabšanje nizvodnih razmer. 
 
S pogozdovanjem in akumulacijskimi zadrževalniki lahko zmanjšamo predvsem 
velikost in trajanje poplavnega vala. Pri zadrževalnikih, ki imajo nenadzorovan iztok, se 
prične voda zadrževati vedno pri istem pretoku (na primer Q20 – pretok s 20-letno 
povratno dobo), tako je največji učinek zadrževanja najbolj izrazit pri poplavah s 
povratno dobo 20 let. Z večanjem povratne dobe se učinek zmanjša, saj se predvidena 
akumulacija napolni že pred prihodom največjega pretoka - konice poplavnega vala 
(Banovec, 2003). Z nadzorovanjem iztoka lahko znižamo učinek valov, vendar le v 
primeru zanesljive napovedi. Poseg v strugo je, razen na samem mestu zadrževalnika, 
minimalen. Pozitivna stran zadrževalnikov je tudi biološko raznovrstno okolje, ki 
nastane za pregrado. 
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Bolj lokalno usmerjeni so ukrepi za preprečitev vdorov vode v objekt. Mednje spadajo 
pravilna izvedba izpustov v kanalizacijo, tesnjenje odprtin na objektu, priprava 
montažnih elementov za zapiranje odprtin in drugi. So veliko lažji za izvedbo in se jih 
lahko poslužujejo lastniki objekta sami ali ob pomoči društev za zaščito in reševanje 
(gasilska društva…). Pogosto je to prvi ukrep za zaščito premoženja ob samem 
nastopu poplave. 
 
Pomembno je, da se ljudje tudi po izvedbi protipoplavnih ukrepov zavedajo, da se je s 
tem tveganje samo zmanjšalo, ni pa odpravljeno. Višja stopnja varovanja pogosto 
pritegne nove ali pa poveča stare dejavnosti na določenem območju. Poveča se 
produktivnost, s tem pa tudi ranljivost. V določenih primerih, ko na branjenih področjih 
že dalj časa ni bilo večjih poplav, se ogroženost lahko celo poveča, saj so pozitivni 
učinki ukrepov, zaradi ugodnih poplavnih razmer v preteklih letih precenjeni ali pa 
obseg vzdrževanja ni zadosten. 
 
Z večanjem zavesti o ogroženosti oziroma osveščenosti o skrbi za okolje postajajo 
negradbeni ukrepi nujno potrebni. Negradbene ukrepe sestavljajo (povzeto po 
Banovec, 2003): 
 

 Pravne ureditve in predpisi, ki določajo, kje, zakaj in kako je potrebno izvajati 
določene omejitve rabe. Osnova za to so karte ogroženosti, ki prikazujejo 
poplavna področja za različne tipe poplav. Pomembno je, da so te karte javno 
dostopne vsem, ki se zadržujejo na ogroženih predelih. Med pravne ureditve 
sodijo tudi poplavna zavarovanja. 
 

 Načrti zaščite in reševanja ob poplavah, katerih primarni cilj je reševanje 
človeških življenj. Za zmanjševanje materialne škode se v največji meri 
uporabljajo začasni gradbeni ukrepi (nasipi). Za dobro izvajanje načrtov zaščite 
in reševanja so potrebne predvsem ustrezno usposobljene in logistično podprte 
ekipe ter zanesljivo odločanje na podlagi razpoložljivih informacij. V skrajnem 
primeru se poslužujejo tudi evakuacij. 
 

 Modeli napovedovanja pretokov in posledično obsega poplav, ki temeljijo na 
vremenskih napovedih in opazovanjih hidroloških stanj.  

 

 Vodnogospodarsko načrtovanje povezano s prostorskim planiranjem, pri 
katerem se izdelujejo vsebine, ki vstopajo v prostorski red in prostorske 
izvedbene akte. 
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Slika 3: Splošen prikaz protipoplavnih ukrepov (Steinman in Šantl, 2010) 

 

 

2.3 Podnebne spremembe in njihov vpliv na ekstremne hidrološke pojave 
 
Podnebje na Zemlji ni stalnica, temveč se stalno spreminja. Vzroki za podnebne 
spremembe so različni, bodisi naravni ali pa jim botruje človek (Bergant, 2010).  
 
Kljub dejstvu, da se podnebje je in bo spreminjalo, predstavljajo podnebne spremembe 
enega najresnejših problemov človeštva. V preteklosti se je podnebje namreč 
spreminjalo zaradi naravnih vplivov, ki vključujejo spremembe sončnega sevanja, 
vulkanske izbruhe, pojavljanje ledenih dob pa so v preteklosti krojile periodične 
spremembe poti kroženja Zemlje okrog Sonca, nagiba osi vrtenja Zemlje glede na 
ravnino kroženja ter usmerjenosti te osi. Po drugi strani pa hitrim podnebnim 
spremembam, ki smo jim priča v zadnjih 150 letih in se bodo predvidoma nadaljevale 
tudi v tem stoletju, z veliko verjetnostjo botruje prav človek (Bergant, 2010), saj z 
izpusti različnih plinov in trdnih delcev spreminja lastnosti ozračja ter z naseljevanjem 
in obdelovanjem lastnosti zemeljskega površja. Lastnosti ozračja in zemeljskega 
površja pa vplivajo na to, koliko od Sonca prejete energije bo Zemlja skupaj s svojim 
ozračjem uspela obdržati in je porabiti za segrevanje površja, segrevanje in premikanje 
oceanov ter zračnih mas, rast in razvoj rastlin ipd. (Bergant, 2010). Posledica 
toplogrednih plinov, ki povečujejo izolacijsko vlogo atmosfere, so zvišanje povprečnih 
temperatur na zemeljski obli, tajanje ledenih polarnih kap, zvišanje morske gladine in 
spremembe v podnebju. 
 
V svetu v zadnjih letih dramatično narašča število z vremenom povezanih ekstremnih 
dogodkov, kakor so neurja, poplave in suše, ki jih s skupnim imenovalcem pojmujemo 
kot vodne ujme. Vodne ujme so obsežne naravne nesreče, ki jih povzroča voda v 
širšem pomenu besede (Brilly in sod., 1999). Z večanjem števila teh dogodkov narašča 
tudi škoda, ki jo te ujme povzročajo. Z ekstremnimi hidrometeorološkimi pojavi se v 
Sloveniji srečujemo skoraj vsako leto (Kobold, 2009). Podatki o ekstremnih dogodkih 
so pomembna informacija o značilnostih klime na posameznih območjih. Redno 
spremljanje in analiza ekstremnih dogodkov pa je pomembno za ugotavljanje 
sprememb klime, saj se z njenim spreminjanjem spreminja tudi pogostost in intenziteta 
ekstremnih dogodkov (Dolinar, 2003).  
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Če želimo ublažiti negativne posledice podnebnih sprememb in izkoristiti morebitne 
pozitivne, se bomo morali na spremenjene podnebne razmere kar najbolje prilagoditi. Z 
vidika priprave ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe je ključnega pomena 
dobro poznavanje pretekle spremenljivosti podnebja in naše ranljivosti nanj (Bergant, 
2010). Poleg poznavanja preteklega podnebja so ključnega pomena za pripravo 
strategij prilagajanja na podnebne spremembe projekcije podnebnih sprememb.  
 
Ker je podnebje kaotičen sistem mu ne moremo natančno napovedati stanja vnaprej. 
Zato tudi ne govorimo o napovedih, temveč o scenarijih. Scenarij je po definiciji 
Medvladnega foruma o spremembi podnebja (ang. IPCC) verjeten in pogosto 
poenostavljen opis prihodnjega podnebja, ki temelji na razumljivih in smiselnih 
predpostavkah o povezavah med podnebnimi dejavniki in omogoča ocenjevanje 
predvidenih posledic človeško pogojenih sprememb podnebja (IPCC, 2007, cit. po 
Bergant, 2010). Osnova za izdelavo scenarijev so običajno izračuni podnebnih 
modelov (projekcije), ki kot vhodni podatek upoštevajo različne scenarije razvoja 
družbe oziroma posledičnih izpustov/vsebnosti toplogrednih plinov in delcev v ozračje 
(Bergant, 2010). Modeli, ki jih dobijo, dobro opišejo podnebje in njegovo spremenljivost 
v globalni skali, zanesljivost rezultatov pa je žal manjša na lokalni ravni. 
 
Zaradi zapletenosti geofizikalnih procesov in še vedno nezadostnega znanja je 
nemogoče natančno predvideti in kvantificirati spremembe v hidrosferi, do katerih bo 
prišlo. V Sloveniji je raznolikost podnebnih razmer na majhnem območju izjemna. 
Napoved pojava in količine padavin je zato ena izmed najzahtevnejših nalog pri 
modeliranju vremena oziroma podnebja, še posebej, kadar gre za padavinske procese, 
ki se dogajajo v lokalni prostorski skali. Zato je zanesljivost projekcij za padavine 
bistveno manjša kot zanesljivost projekcij za temperaturo zraka (Kajfež Bogataj, 2008).  
 
Napovedi podnebnih sprememb napovedujejo za Slovenijo do konca 21. stoletja dvig 
temperature zraka za 3°C in povečanje intenzitete padavin, medtem ko naj bi se 
skupna količina padavin nekoliko povečala v hladni polovici leta in zmanjšala v topli 
polovici leta (Kajfež Bogataj, 2006, cit. po Kobold, 2009). Povprečni letni odtok in 
razpoložljive količine vode, naj bi se zaradi svetovnega segrevanja ozračja in 
spremembe padavinskega režima, do sredine 21. stoletja spremenile (Kobold, 2009). 
Raziskave kažejo, da se bo odtok v strugah manjših vodotokov v letnem povprečju 
zaradi manj padavin in višjega izhlapevanja zmanjšal, hkrati pa se lahko zaradi 
povečanja intenzivnosti padavin v določenem času pretoki v predalpskem in alpskem 
svetu znatno povečajo (Janža, 2011). Vrednosti konic maksimalnih pretokov bodo 
narasle, kar pomeni večjo nevarnost poplav. Zato bodo najbolj občutljiva in ranljiva 
območja, ki so že sedaj izpostavljena običajnim in katastrofalnim poplavam, še 
posebno območja hudourniškega režima pretokov (Kobold, 2009).   
 
Kolikšna količina padavin je dejansko potrebna za pojav poplave, ni znano. Na pojav 
poplave vplivajo poleg količine padavin, tudi njihova intenziteta ter časovna 
razporejenost. Ni vseeno, ali padavine nastanejo z veliko intenziteto na začetku 
dogodka in potem ponehajo, ali pa se začnejo z rahlim dežjem, ki na koncu preraste v 
močan naliv. Padavine z maksimumom proti koncu dogodka dajejo bistveno večje 
konice odtoka od padavin z maksimumom na začetku (Kobold, 2009). Po izkušnjah v 
Sloveniji povzročijo poplave dolgotrajnejše obilne padavine, kamor lahko štejemo na 
primer dvodnevne padavine, lahko pa povzročijo poplave že 12-urni nalivi velikih 
intenzitet (Kajfež Bogataj, 1992). Pomembna je predhodna namočenost podlage, od 
česar je odvisno kolikšen delež padavin odteče v strugo in povzroči dvig gladine vode. 
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2.4 Zakonodaja in uredbe o poplavah 
 
 

2.4.1 Evropska zakonodaja in slovenski predpisi 
 
Poplavna direktiva je bila pripravljena kot posledica vse bolj pogostih poplav na 
celotnem območju Evropske Skupnosti (v nadaljevanju ES) ter tudi kot preventivni 
ukrep za zmanjševanje posledic podnebnih sprememb.  
 
Ta direktiva je pomembna dopolnitev zakonodaje o vodah in je skladna z Vodno 
direktivo (Water Framework Directive, 2000/60/EC, UL I št. 327/1), ki je spodbudila 
čezmejno urejanje voda predvsem za izboljšanje njihove kakovosti. Vodna direktiva 
med cilje upravljanja voda uvršča zmanjšanje posledic škodljivega vpliva poplav na 
stanje vodnih teles. Med upravičene razloge za začasno znižanje zavezujočih okoljskih 
ciljev vodnih teles pa uvršča tudi posledice ekstremnih pojavov poplav (Metelko Skutnik 
in Šantl, 2008).  
 
Poplavna direktiva zajema vse vrste poplav, ne glede na njihov izvor (reke, jezera, 
morje…), kraj pojava (urbana, podeželska, obalna območja…) in vzroka za njihov 
nastanek (neurja, taljenje snega…). Njen cilj je zmanjševati ogroženost in škodljive 
posledice v zadnjih letih vse pogostejših poplav v ES ter opredeliti preventivne ukrepe 
za zmanjšanje posledic podnebnih sprememb.  
 
Sporočilo Poplavne direktive je predvsem, da so poplave naravni pojav, ki ga je 
potrebno obravnavati celovito v okviru porečja ali vodnega območja ter, da je potrebno 
dati prednost preventivnim ukrepom, ki obsegajo, poleg gradbenih ukrepov, tudi 
ustrezno informiranost o ogroženosti oziroma nevarnosti poplav na območju, ustrezno 
rabo prostora in ustrezen način gradnje, ustrezno organiziranost alarmiranja ter zaščite 
in reševanja in zavarovalništvo kot instrument za omilitev materialnih posledic poplav 
(Okvirni program…, 2009). Države članice morajo opredeliti poplavno ogrožena 
območja, pripraviti karte poplavne ogroženosti in načrte za obvladovanje ogroženosti 
na teh območjih. Poplavna direktiva vsebuje pomembne obveze za povečanje 
preglednosti in vključevanje državljanov v postopke načrtovanja ter čezmejno 
sodelovanje in pogajanja glede obvladovanja poplavne ogroženosti.   
 
Namen Poplavne direktive je torej vzpostaviti okvir za oceno in obvladovanje poplavne 
ogroženosti s ciljem zmanjšanja škodljivih posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, 
kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti. Ukrepi za doseganje ciljev so usmerjeni 
k preventivi, preprečevanju, varstvu in pripravljenosti. 
 
Direktiva pomeni na eni strani povzetek dobrih praks držav ES, na drugi strani pa 
kompromis med praksami uveljavljenimi v posameznih državah. Načelo sodelovanja 
zavezuje države članice, da si pri pripravi načrta obvladovanja poplavne ogroženosti 
prizadevajo za sodelovanje s sosednjimi državami članicami in tretjimi državami ter da 
v tem procesu usklajujejo posamezne vsebine načrta ter, v kolikor je to potrebno, po 
načelu solidarnosti skupaj načrtujejo ukrepe (Okvirni program…, 2009). 
 
Poleg direktive je najpomembnejši dokument za varstvo pred poplavami v Sloveniji 
Zakon o vodah (ZV-1, Ur. l. RS 67/2002, 57/2008), ki ureja upravljanje z morjem, 
celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči, opredeljuje 
ogrožena območja in določa možne posege glede na stopnjo ogroženosti.  
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Vodno zemljišče (celinskih voda) je po Zakonu o vodah (11. člen) zemljišče, na 
katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne 
hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. 
Vodno zemljišče tekočih voda obsega strugo tekočih voda, vključno z bregom. Za 
vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge, ki jih voda občasno še poplavlja, 
močvirja in zemljišče, ki ga je voda poplavila zaradi posega v prostor.  
 
Priobalno zemljišče (celinskih voda) pa je (14. člen Zakona o vodah) zemljišče, ki meji 
na vodno zemljišče. Z vidika načrtovanja rabe prostora je pomembna zunanja meja 
priobalnih zemljišč, ki sega na vodah 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, na 
območjih naselij pa najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Na vodah 2. reda pa 
sega zunanja meja priobalnih zemljišč 5 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna 
zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi.  
 
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane vse dejavnosti in posegi v prostor, 
ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred 
škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter 
onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov (razen izjem, 
določenih v 37. členu). 
 
Zaradi dinamike in drugih naravnih značilnosti voda se kot osnova za upravljanje voda 
uveljavlja hidrološko zaključeno območje – porečje oziroma povodje (to je zaokrožena 
hidrografska celota) – in ne upravna teritorialna enota. Na ta način je zajet celotni vodni 
krog nekega območja, vključujoč vse oblike odtoka in dotoka ter vodo v vseh njenih 
pojavnih oblikah (Čehić, 2007).  
 
Tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Ur. l. RS, št. 
64/1994, 28/2006, 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 97/2010), ki se ukvarja z 
zaščito in reševanjem ob konkretnih nesrečah, med drugim v 12. členu zahteva 
določene preventivne ukrepe, zlasti izdelavo ocen ogroženosti na ravni države in občin, 
ki so podlaga za načrtovanje zaščite reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah. Usmerjen je v preventivo in trajnostni razvoj z namenom preprečitve, 
odstranitve ali zmanjšanja varnostnega tveganja. Določa obvezno upoštevanje ukrepov 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri prostorskem načrtovanju ter izdelavo 
presoje vplivov na okolje za vse posege, ki bi lahko povzročili naravno ali tehnološko 
nesrečo. 
 
V proces izvajanja Poplavne direktive bo država vključila le določena poplavna 
območja in to glede na njihovo pomembnost na državni ravni. Ne glede na to pa je 
potrebno tudi na ostalih območjih poplavne nevarnosti in ogroženosti v okviru 
prostorskega načrtovanja na lokalni ravni načrtovati ukrepe, da poplavna nevarnost in 
ogroženost izven območja prostorskega načrtovanja ne bosta poslabšani (Metelko 
Skutnik in Šantl, 2008). Zato morajo tudi občine pripraviti karte poplavne ogroženosti v 
okviru občinskih meja. 
 
 

2.4.2 Poplavna nevarnost in ogroženost 
 
Po zahtevah Poplavne direktive morajo države članice Evropske unije do konca leta 
2013 pripraviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti, do konca leta 
2015 pa tudi izdelati načrte za obvladovanje poplavne ogroženosti, s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu in pripravljenosti na ukrepanje, vključno z napovedovanjem 
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poplav in s sistemi zgodnjega obveščanja. Določila Poplavne direktive so bile 
prenesene v Zakon o vodah, s tem da so imele nekatere vsebine že podlago v tem 
zakonu. Tako je bil v letu 2007 sprejet Pravilnik o metodologiji za določanje območij, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o 
načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/2007 – v 
nadaljevanju Pravilnik), s katerim želi država natančneje urediti ravnanje ob 
nevarnostih, povezanih z vodami, in hkrati učinkoviteje conirati prostor ob vodotokih, za 
katere velja sistem stopnjevanja omejene rabe (Kozelj in sod., 2008).  
 
Pravilnik določa za območja, ogrožena zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja način določanja poplavnih in erozijskih območij, način 
razvrščanja zemljišč v razrede poplavne in erozijske ogroženosti in merila za določanje 
razredov poplavne in erozijske ogroženosti ter način priprave kart poplavnih in z njimi 
povezanih erozijskih območij. Na podlagi opozorilne karte poplav je potrebno z 
metodami modeliranja in analiziranja na podlagi hidroloških, geoloških, geomorfoloških 
in geodetskih podatkov ter podatkov o rabi in pokrovnosti tal, izdelati oceno poplavne 
nevarnosti. Upoštevati se mora pogostost in intenzivnost pojavov, kajti pogosti dogodki 
majhne intenzivnosti lahko dolgoročno povzročijo prav tako veliko škodo kot redki 
dogodki velike intenzivnosti (Komac in sod., 2008).  
 
Za razumevanje problematike je nujno poznavanje nekaterih pojmov. Naravni procesi 
delujejo že od nekdaj in so, ne glede na prisotnost človeka, sestavni del vsake 
pokrajine. Nevarnost lahko razumemo kot naravni ali po človeku sproženi dogodek 
oziroma proces, ki lahko povzroči izgubo. Prisotnost človeka na takšnih nevarnih 
območjih predstavlja dejansko izpostavljenost tem nevarnostim in s tem določeno 
tveganje ljudi. Nevarnost (vzrok) je tako potencialna grožnja ljudem in njihovemu 
imetju, tveganje (ali posledica) pa verjetnost, da se bo določena nevarnost zgodila. 
Obstoj pojavov v pokrajini, ki napovedujejo, da se lahko človeku in/ali njihovemu imetju 
zgodi nekaj neprijetnega ali hudega, pomeni grožnjo za človeka ali njegovo 
premoženje, razmere ob prisotnosti takšnih groženj pa imenujemo ogroženost. 
Ogroženost je stanje v pokrajini, ranljivost pa lastnost določenega objekta, v najširšem 
pomenu posameznika, hiše, ceste, naselja, tudi ekosistema, rastlinske ali živalske 
vrste (Komac in sod., 2008). Po Pravilniku je ranljivost elementov ogroženosti njihova 
izpostavljenost in dovzetnost za poškodbe zaradi poplav in z njimi povezane erozije in 
je odvisna od fizičnih, socialnih in gospodarskih elementov in procesov (na primer 
prostorske lege, strukturne odpornosti, časovne izpostavljenosti). Če ranljivost izrazimo 
z denarnimi sredstvi, dobimo škodni potencial, ki je škoda, ki lahko nastane na 
določenem območju. Več o povezavi med nevarnostjo, ranljivostjo in tveganjem 
prikazuje slika 4. 
 

 
Slika 4: Ogroženost kot izpostavljenost človeka, objektov in dejavnosti določeni nevarnosti 

(Kozelj in sod., 2008) 
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Tveganje, katerega stopnjo določimo na podlagi ranljivosti in izpostavljenosti 
nevarnosti, lahko delno prevzamemo s primerno gradnjo in s protipoplavnimi ukrepi. Ti 
imajo omejen doseg določen s projektnim pretokom. To je pretok, na katerega so v 
projektni dokumentaciji dimenzionirani objekti, naprave in ureditve. Izbira projektnih 
pretokov že predvideva, da ob večjih pretokih nastane škoda in se prekinejo dejavnosti. 
Zgolj od naključja, to je naključnih naravnih procesov, in od ustreznosti človekovih 
posegov v prostor je vsakokrat odvisno, kako hude bodo posledice (Kozelj in sod., 
2008). Pri neurejenih vodotokih  običajno pretočnost vodotoka ni znana, saj tam posegi 
niso bili izvedeni in ni potrebno dovoljenje za gradnjo ali poseg v prostor. Brez 
izvedenih protipoplavnih ukrepov tudi ni znana projektna vrednost protipoplavne 
zaščite, zato se vsi poplavni dogodki štejejo kot višja sila. Brez analize oziroma izbire 
varovanja/prevzetega tveganja do meje projektnega pretoka tako sodijo vsi (naravni) 
visokovodni dogodki med preostalo tveganje. Dogodke ob visokih vodah, kjer je pretok 
večji od projektnega pretoka, imenujemo ujme. Ker je doseg osnovnih ukrepov za 
varovanje v takšnih primerih presežen, je potreben rezervni scenarij, ki vključuje 
pravočasno obveščanje, uspešno alarmiranje in ustrezne interventne ukrepe. 
 
Stopnja ogroženosti se določa iz dveh delov – stopnje nevarnosti (izpostavljenosti) in 
ranljivosti, tako je stopnjo ogroženosti mogoče zmanjševati z zmanjševanjem 
nevarnosti ali izpostavljenosti (občutljivosti). Z gradbenimi protipoplavnimi ukrepi lahko 
vplivamo na nastanek ali vir nevarnosti (na primer z zadrževalniki, ki zmanjšajo konico 
poplavnega vala) ali pa branimo določeno območje pred škodljivim delovanjem voda 
(na primer z nasipi). Drugi ukrepi so usmerjeni v zmanjševanje občutljivosti na poplave 
(na primer gradnja vodotesnih zgradb) (Kozelj in sod., 2008). Pomembno je tudi 
ugotavljanje ranljivosti, saj lahko tudi tu z različnimi ukrepi zmanjšamo ogroženost. V 
primeru, da območje ni ranljivo, ne more biti določeno kot ogroženo. 
 
Naravno ali antropogeno nevarnost, kamor spadajo tudi poplave, je mogoče določiti, če 
poznamo vir nevarnosti. Za izbiro primernih protipoplavnih ukrepov je pomembno 
ugotoviti, kateri so viri poplavne nevarnosti. Viri nevarnosti so lahko (slika 5) (povzeto 
po Steinman in Šantl, 2010): 
 

 tuje vode, ki se zbirajo izven obravnavanega območja (na primer naselja), in 
dotekajo po mreži vodotokov; 

 zaledne vode, ki se zbirajo izven obravnavanega območja, iz vzpetin nad 
območjem poselitve in dotekajo razpršeno, brez hidrografske mreže; 

 lastne vode, ki se tvorijo iz padavin, padlih na obravnavano območje in 

 vode iz ostalih virov (dvig podzemne vode, zamašitev kanalizacije ipd.). 
 

 
Slika 5: Viri poplavne nevarnosti (Gregorič, 2010) 
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Izhodiščna podlaga za ugotavljanje poplavne ogroženosti je opozorilna karta poplav, 
kjer so poplave razvrščene glede na pogostost pojavljanja v tri razrede – pogoste, 
redke in zelo redke - katastrofalne poplave. Izhodiščna opozorilna karta poplav in 
erozije je objavljena na straneh Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju 
ARSO). Na sliki 6 je prikazana opozorilna karta poplav za območje Vipavske doline, 
kjer so prikazane poplavne linije za katastrofalne poplave. 
 

 
Slika 6: Opozorilna karta poplav za območje Vipavske doline (Atlas okolja, 2011) 

 
Opozorilne karte ne navajajo podatkov o verjetnosti nastanka posameznih dogodkov, 
na podlagi katerih bi se lahko določila stopnja nevarnosti ali bi se dimenzionirali 
protipoplavni ukrepi in drugi objekti na in ob vodotokih. Namesto verjetnosti pojava je 
podana le ocena zanesljivosti teh podatkov za posamezno področje, ocenjena z 
vrednostjo od 1 do 10, kjer 10 pomeni najvišjo raven zanesljivosti (Kozelj in sod., 
2008), ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka. Za 
območje Vipavske doline je stopnja zanesljivosti 6. 
 
Temelj za določanje poplavne ogroženosti so zemljevidi, ki prikazujejo poplavno 
nevarnost oziroma obseg in pogostnost poplav ter tudi njihove druge značilnosti, kot 
sta hitrost in globina vodnega toka (Komac in sod., 2008). Območja poplavne 
nevarnosti in razredi poplavne nevarnosti so določeni na podlagi pretoka ali višine 
poplavne vode, glavno izhodišče za analizo nevarnosti pa so pretekli pojavi. Nova 
metodologija določanja poplavne nevarnosti v skladu z zahtevami Poplavne direktive 
conira poplavna območja na podlagi več dejavnikov in ne upošteva več samo dosega 
poplavnih voda. Doseg poplavnih vod je običajno prikazan s poplavnimi linijami, 
določenimi za pretoke z različnimi povratnimi dobami (Kozelj in sod., 2008). Srednjo 
verjetnost poplav določa poplavno območje 100-letnih voda, imamo pa še poplavna 
območja 10-letnih in 500-letnih voda. Za dogodke s 100-letno povratno dobo se poleg 
dosega vode upoštevata tudi podatka o lokalni globini in hitrosti vodnega toka (Kozelj 
in sod., 2008), kar je pomembno pri določanju stopnje intenzitete dogodka. Iz produkta 
(globina x hitrost) se lahko izračuna udarno silo vode, ki je pomembna pri določanju 
stopnje ranljivosti človeka in objektov. Z analiziranjem obeh meril, pri čemer se 
upošteva najugodnejše, so poplavna območja kategorizirana v štiri razrede – na 
območja z veliko, srednjo (poplave s povratno dobo 100 let), majhno (posledice 
izrednih dogodkov) in preostalo nevarnostjo. 
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Za območja, na katerih obstaja verjetnost nastanka poplavne nevarnosti je potrebno 
izdelati presojo o stopnji ranljivosti. Če na poplavnem območju živi ali deluje človek, 
lahko poplave povzročijo škodo. Ko je človek dejansko izpostavljen poplavam, je 
ogrožen. V odvisnosti od različnih dejavnikov je človek različno dovzeten za poplave in 
zato nanje različno ranljiv. Ker na stopnjo ranljivosti nekega območja vplivajo številni 
dejavniki (na primer gostota prebivalstva, prisotnost gospodarskih dejavnosti, relief, tip 
tal…), jih je potrebno razvrstiti po pomenu in jih ovrednotiti. Območja so v Pravilniku 
glede na ranljivost razvrščena v štiri razrede: območja z zelo majhno ranljivostjo, 
območja z majhno ranljivostjo, območja s srednjo ranljivostjo in območja z veliko 
ranljivostjo (priloga A).  
 
Karta poplavne nevarnosti je ena od podlag za ugotavljanje škodnega potenciala, to je 
največje škode, ki lahko nastane zaradi poplav. Možna škoda je po navadi izražena v 
denarni vrednosti na enoto površine. Škodo v naseljih se ocenjuje glede na višino 
poplavne vode, zato lahko računsko ugotovimo povezanost s pretokom in škodo 
ocenimo na podlagi pretočne krivulje (Komac in sod., 2008). Poleg neposredne in 
posredne škode obstaja še škoda, ki je ne moremo ali je ni možno finančno ovrednotiti. 
To so na primer fizična in psihična škoda na ljudeh, ekološka škoda ter škoda na 
objektih naravne in kulturne dediščine (Komac in sod., 2008). Škodni potencial in 
poplavno ogroženost močno poveča iztekanje nevarnih snovi v poplavne vode ali 
kanalizacijske sisteme. V ta namen morajo karte poplavne ogroženosti vključevati tudi 
informacije o možnih virih onesnaževanja okolja v primeru nastopa poplav. 
 
Z upoštevanjem stopnje nevarnosti in ranljivosti je tako mogoče izdelati matriko 
ogroženosti (priloga B). Če kombiniramo še škodni potencial, dobimo ogroženost 
območja zaradi poplav. Celoten potek določevanja poplavnih območij je shematsko 
prikazan na sliki 7.  
 

 
Slika 7: Shematski prikaz postopka določevanja poplavnih območji (Zmanjšanje…, 2007) 

 
Na zemljevidih ogroženosti izdelanih po Pravilniku je ogroženost prikazana v treh 
razredih (majhna, srednja in visoka) kot kombinacija štirih razredov nevarnosti in štirih 
razredov ranljivosti. Poseg oziroma dejavnost je dovoljena (z izvedbo določenih 
ukrepov) glede na razred ogroženosti, v katerem se nahaja zemljišče. 
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2.4.3 Posegi in ukrepi na poplavnih območjih 
 
Pri načrtovanju rabe in dejavnosti v prostoru se območja, ogrožena zaradi delovanja 
naravnih procesov, upoštevajo kot prostorska omejitev. Zaradi značilnosti 
poselitvenega razvoja v Sloveniji, to je s koncentracijo večjih naselij na ravnicah in 
širših dolinah, se tudi ob širitvah naselij povečuje pritisk na območja, ki so izpostavljena 
občasnim poplavam in zato za gradnjo manj primerna.  
 
Po 86. členu Zakona o vodah je poplavno območje vodno, priobalno ali drugo 
zemljišče, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega 
zemljišča. Na njem so prepovedane vse dejavnosti in posegi v prostor, ki imajo lahko 
ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim 
delovanjem voda. 
 
Pravilnik in 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, št. 89/2008 – v nadaljevanju Uredba) sta prvi pravni podlagi za 
načrtno presojo poplavne nevarnosti in ogroženosti območij. V Uredbi je za posamezna 
območja, ki so v Pravilniku razvrščena glede na nevarnost poplav, opredeljeno, kakšni 
so pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti ter za posege v prostor. Pogoji in omejitve 
za izvajanje posegov/dejavnosti v prostor so odvisni od vrste posega/dejavnosti in od 
razreda nevarnosti na območju posega.  
 
Pogoji in omejitve iz Uredbe so namenjeni (2. člen) zmanjševanju poplavne in erozijske 
ogroženosti prebivalcev, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine, ohranitvi 
vodnega in obvodnega prostora, potrebnega za poplavne in erozijske procese ter 
zagotavljanju okoljskih ciljev na območjih poplav in erozije. 
 
V prostorskih aktih se pogoji in omejitve iz Uredbe upoštevajo kot smernice. Če je 
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje je potrebno omejitve in pogoje upoštevati kot 
eno od meril za oceno vplivov in določitev pogojev (Hojnik, 2009). 
 
V okviru prostorskega načrtovanja na območju poplavne in z njo povezane erozijske 
nevarnosti, kjer že obstajajo elementi ogroženosti, je potrebno načrtovati celovite 
ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Kjer še ni elementov ogroženosti, pa je 
potrebno načrtovati in zagotoviti izvedbo omilitvenih ukrepov za doseganje 
sprejemljivega razreda ogroženosti na samem območju in izven njega. Ti so varovalni, 
varstveni in izravnalni (11. člen Uredbe):  
 

 varovalni ukrepi so ukrepi za zmanjšanje stopnje ogroženosti prebivalcev, 
gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine na posameznem območju; 

 varstveni ukrepi so ukrepi za zmanjšanje stopnje ogroženosti obratov in naprav, 
zaradi katerih lahko nastopi onesnaženje večjega obsega, ali drugih objektov, ki 
ob poplavah in z njimi povezani eroziji pomenijo tveganje za okolje; 

 izravnalni ukrepi so ukrepi za izravnavo negativnega vpliva načrtovanega 
posega v prostor na obstoječo poplavno in z njo povezano erozijsko ogroženost 
na obstoječem območju ogroženosti in zunaj njega. 
  

Ukrepi na področjih, kjer pred posegom poplavna ogroženost že obstaja, kot tudi ukrepi 
na območjih, kjer še ni elementov poplavne ogroženosti, pa morajo biti izvedeni pred 
začetkom gradnje novih objektov (Metelko Skutnik in Šantl, 2008).  
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Na ogroženem območju morajo po 90. členu Zakona o vodah tako država kot lokalne 
skupnosti zagotavljati načrtovanje, gradnjo in upravljanje vodne infrastrukture, zlasti 
visokovodnih nasipov, zadrževalnikov, prodnih pregrad, objektov za stabilizacijo dna in 
brežin, črpališč in odvajanje zalednih voda. Ti ukrepi se lahko izvajajo tudi izven 
ogroženega območja, če se z njimi poveča varnost pred škodljivim delovanjem voda. 
Ukrepi morajo biti načrtovani tako, da ne ogrožajo varstva pred škodljivim delovanjem 
voda dolvodno.  
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/2007, 108/2009) določa, 
da je potrebno že pri izdelavi državnega strateškega prostorskega načrta upoštevati 
nacionalne programe, strategije ter druge razvojne akte in dokumente, s katerimi se 
določa državna politika na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Ključni cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z 
obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z naravnimi koristmi 
na področju varstva okolja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varstva naravnih 
virov ter obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (3. člen). 
 
V skladu z določbami Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/2004) se 
območja vodnih zemljišč natančneje prikažejo v Občinskem prostorskem načrtu (v 
nadaljevanju OPN). Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba 
umeščati izven območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem 
odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna 
dostopnost. Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati 
njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče (Smernice…, 2008). Gradnjo na 
vodnem in priobalnem zemljišču je treba načrtovati tako, da je zagotovljena poplavna 
varnost. 
 
 

2.5 Statistična analiza ekstremnih dogodkov 
 
Ekstremen vremenski dogodek lahko definiramo kot vsak dogodek, ko neka 
meteorološka spremenljivka doseže minimalno ali maksimalno vrednost. Med 
ekstremne lahko štejemo dneve, ko so bili doseženi mesečni ali letni ekstremi 
temperature ali padavin, običajno pa so deležni večje pozornosti ekstremni dogodki, ki 
povzročijo škodo. Pri tem ni nujno, da katera od meteoroloških spremenljivk doseže 
ekstremno vrednost (Dolinar, 2003). Kako vpliva določen vremenski dogodek na okolje 
je odvisno od vrste dejavnikov – od prilagojenosti okolja, od časa, ko se dogodek zgodi 
ali od vremena v predhodnem času.  
 
Ekstremni dogodki, kot so na primer ekstremni nalivi in pretoki, se pojavljajo občasno in 
naključno. Verjetnost pojava poplav je določena s soodvisnostjo med pretokom vode in 
verjetnostjo oziroma povratno dobo (Brilly in sod., 1999). Tako možnosti, da se 
dogodek zgodi, ne prikazujemo v odstotkih (%) verjetnosti temveč z njeno recipročno 

vrednostjo – T-letno povratno dobo.    

 
Z izračunom povratnih dob za ekstremne dogodke lahko predvidimo, kako pogosto se 

v povprečju ekstremen dogodek zgodi. Povratna doba T nekega dogodka je povprečni 

interval časa, znotraj katerega je vrednost nekega dogodka dosežena ali presežena 
enkrat (Reiss in Thomas, 2007). Tako se na primer za  povratno dobo 10 let ustrezna 
višina padavin pojavi v povprečju enkrat vsakih 10 let. Dogodki se ne pojavijo vsakih 10 
let v kronološkem smislu, ampak pričakujemo, na primer, da se bo dogodek pojavil 10 
krat v 100 letih, ali v povprečju vsakih 10 let (Ovsenik Jeglič, 2003). Izračun temelji na 



22 
 

statistični analizi niza izmerjenih maksimalnih letnih padavin, pretokov, temperature, 
višine snežne odeje in drugih spremenljivk. Možnost ali verjetnost pojava poplav je 
pomembna lastnost poplave, saj so podatki o povratnih dobah za ekstremne padavine 
pomembni pri načrtovanju kapacitet odtokov, določanju maksimalnih možnih pretokov 
pri močnih padavinah, pri načrtovanju obrežnih nasipov in še marsikje.  
 
V statistiki poznamo več metod za oceno ekstremnih vrednosti količin, ki nam na 
osnovi krajšega niza podatkov izračunajo ekstrem v daljšem obdobju (Kajfež Bogataj, 
1992). Vse gradijo na predpostavki, da se klimatske razmere glede na obravnavano 
obdobje ne bodo spremenile (kljub variabilnim faktorjem, kot so podnebne spremembe 
in urbanizacija, ki vplivajo na izmerjene hidrološke vrednosti (Gilroy in McCuen, 2012)) 
in upoštevajo statistike večletnega niza merjenj. 
 
Soodvisnost med povratno dobo in pretokom v vodotoku je v veliki meri odvisna od 
izbire vzorca in izbrane teoretične verjetnostne porazdelitve (Brilly in sod., 1999). Za 
potrebe analize smo ekstremne vrednosti visokih voda in padavin izračunali po 
Gumbelovi metodi, katera je večkrat uporabljena v raziskavah in analizah (Hoekstra in 
De Kok, 2008; Elsebaie, 2011; Prebil, 2009), saj je relativno enostavna in uporablja le 
ekstremne vrednosti. Po njej predpostavljamo, da maksimalne vrednosti pretokov 
oziroma padavin naraščajo približno linearno z logaritmom časa vzorčenja. Ta 
teoretična predpostavka ima to pomanjkljivost, da dobimo pri velikih povratnih dobah 
izredno velike ekstremne vrednosti, kar pa fizikalno ni sprejemljivo. Vendar pa ravno 
zato, ker dopušča neomejeno naraščanje ekstremov z daljšanjem povratne dobe, daje 
dobre rezultate predvsem za krajše povratne dobe. Metoda da smiselne rezultate 
takrat, kadar so nizi vhodnih podatkov daljši od 10 let.  
 
Gumbelova dvojna eksponentna porazdelitev spada v skupino porazdelitev ekstremnih 
vrednosti tipa I. Je dvoparametrska, asimetrična porazdelitev (Brilly in Šraj, 2005). 
Uporablja se za analizo visokih voda ali maksimalnih padavin. Splošna oblika 
porazdelitvene funkcije je (prirejeno po Zupan in Turk, 2001): 

  

                                   (1) 

Gostoto verjetnosti slučajne spremenljivke x dobimo z odvajanjem porazdelitvene 

funkcije (1) (prirejeno po Zupan in Turk, 2001): 

  

                      (2) 

Funkcija vsebuje dva parametra u in α. Parametra sta odvisna od pričakovane 

vrednosti in variance slučajne spremenljivke x. Parameter u je lokacijski parameter in 

vrednost modusa porazdelitve. Določa premik krivulje (in s tem premik točke 
koordinatnega sistema) in pove lokacijo vrednosti z največjo verjetnostjo pojava –

srednjo vrednost. Parameter α pa vpliva na razpršenost porazdelitve in je izračunan 

glede na standardno deviacijo. Več o izračunih parametrov je na strani 25. 
 
Na sliki 8 je prikazana funkcija gostote verjetnosti za Gumbelovo porazdelitev 

maksimuma za nekaj različnih vrednosti parametrov u in α. Vidimo, da je razpršenost 
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odvisna le od parametra α, medtem ko je pričakovana vrednost odvisna od obeh 

parametrov u in α (Turk, 2011).  

 

   
Slika 8: Gostota verjetnosti Gumbelove porazdelitve maksimuma (v našem primeru je 

spremenljivka x)(Turk, 2011: 123) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 

3.1 Metode dela 
 
Za potrebe raziskovanja obravnavanega področja v diplomskem delu smo uporabili dva 
pristopa: teoretični in računski pristop. 
 
V teoretičnem pristopu smo uporabili metodo deskriptivne analize pisnih virov, kot so 
zakoni, uredbe, pravilniki, znanstveni in strokovni članki, knjige, elektronski in 
kartografski viri. S pomočjo le-teh smo prišli do ugotovitev o hidroloških značilnostih 
Vipavske doline in reke Vipave, o rabi prostora ter o dogodkih poplavljanj v preteklosti. 
Pri rabi prostora smo se omejili na ozemlje ob reki Vipavi glede na poplavna območja, 
določena na opozorilni karti poplav (slika 6, stran 18). Ker so za varnost prebivalcev 
pomembni ne samo ukrepi zgodnjega obveščanja ter konkretne zaščite pred visoko 
vodo s poplavnimi vrečami in nasipi, smo pozornost namenili tudi upravno – pravnim 
okvirom, kot so omejitve gradnje na poplavnem območju ter (novi) zemljevidi poplavne 
nevarnosti in ogroženosti. 
 
V računskem delu smo računali povratne dobe pretokov in padavin s pomočjo 
Gumbelove metode za izračun ekstremnih vrednosti. Za izračun povratnih dob 
ekstremnih pretokov smo zbrali podatke o pretokih reke Vipave na šestih vodomernih 
postajah: Vipava I, Dolenje, Dornberk, Miren in Miren I. Želeli smo ugotoviti vzroke za 
pojav poplav ob dogodkih, ki so se zgodili marca 2009, decembra 2009 ter septembra 
2010. Zaradi dejstva, da so najpogostejši vzrok poplavam v Sloveniji obilne padavine, 
smo primerjali padavinske podatke merjene na meteoroloških postajah v bližini izbranih 
vodomernih postaj: v Zaloščah (za Dornberk) ter v Biljah (za Miren in Miren I). Za 
padavine, izmerjene na teh postajah smo tudi izračunali povratne dobe. Za primerjavo 
količine padavin z visoko vodo smo vzeli tudi padavinsko postajo v Lokavcu (za 
Dolenje) ter v Podragi (za Vipavo I), vendar za ti postaji nismo računali povratnih dob 
padavin zaradi prekratkega opazovalnega obdobja. Uporabili smo javno dostopne 
arhivske podatke, ki so bili na voljo. Podatke o dnevnih pretokih smo zbrali iz javno 
dostopnega hidrološkega arhiva ARSO, o 24-urnih količinah padavin pa iz arhiva 
državne meteorološke službe ARSO. Niz podatkov o konicah pretokov za leto 2009 in 
2010 je bil dopolnjen s podatki, ki so bili zbrani iz arhiva Tabelarični pregled mesečnih 
ekstremov. Obdobja merjenj so bila različna. Prikaz lokacij izbranih postaj je na sliki 9. 
 

 
Slika 9: Lokacije izbranih vodomernih in meteoroloških postaj (Atlas okolja, 2011) 
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3.2 Izračun povratnih dob 
 
Vrednosti količin padavin oziroma pretokov za izbrane povratne dobe smo izračunali po 
naslednji formuli, ki jo dobimo z inverzijo formule (1) (prirejeno po: Kobold, 1992; 
Hoekstra in De Kok, 2008): 
 

x = - [ln (- ln F(x )] ∙1/α + u                                                                         (3) 

 
kjer so: 

  F(x) … porazdelitvena funkcija slučajne spremenljivke x (pretoka) 

α in u … parametra 

 

Izračun parametrov zahteva izračun modusa oziroma srednje vrednosti (mx) in 

standardne deviacije (σ) ekstremnih vrednosti. Namesto modusa smo uporabili 

povprečno vrednost (µx). 

 

Prameter α izračunamo po naslednji formuli (Zupan in Turk, 2001): 

 

                                                                                          (4) 

oziroma kot (Kobold, 1992): 
 

                                                   (5) 

Parameter u pa izračunamo (Zupan in Turk, 2001): 

 

                      (6) 

kjer je ϒ Eulerjeva konstanta in znaša 

                                                          

lahko se parameter u izračuna kot (Kobold, 1992): 

 

                (7) 

Za izbrano povratno dobo se lahko izračuna porazdelitveno funkcijo slučajne 

spremenljivke x (F(x)), ki pri na primer 100-letni povratni dobi (T) predstavlja verjetnost, 

da je pojav enak ali večji od 1%. Za izračun smo uporabili formulo (po Yue in sod., 
1999): 
 

F(x) = 1 – 1/T = 0,99                                                                                     (8) 
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3.3 Opis Vipavske doline in reke Vipave 
 
 

3.3.1 Geološke značilnosti  
 
Vipavsko dolino omejuje Tržaško - Komenski kras na južni in Visoki kras (Trnovski 
gozd) na severni strani. Dolinsko dno je ozko, razen med Vipavo in Ajdovščino (Janež 
in sod., 1997). Od Goriške ravnine pa do povirja Močilnika, pritoka Vipave, kjer se pod 
Razdrtim začenja ta velika pokrajinska enota, meri vsa Vipavska dolina v dolžini skoraj 
natančno 40 km, medtem ko znaša njena širjava v srednjem in spodnjem delu dobrih 
10 km (Melik, 1960). Naprej od Goriške ravnine na meji z Italijo proti zahodu se naglo 
niža in prehaja v ravninsko območje Furlanske nižine. Za Vipavsko dolino je značilna 
precejšnja geografska razgibanost – nadmorska višina se razteza od 60 m v rečnem 
rokavu pod Batujami, pa vse do 1495 m visokega Malega Golaka. 
 
Območje Vipavske doline in gričev sestavljajo eocenske sedimentne kamenine. 
Menjavajo se rjavkasti do zelenkasto sivi laporovci in kremenovi peščenjaki z vložki po 
zrnavosti pestrih kalkarenitov in kalkruditov (peščenjakov in konglomeratov, ki so 
sestavljeni iz delcev presedimentiranih apnenčevih kamnin iz bližnje okolice) (Janež in 
sod., 1997). V zgornjem in srednjem delu je dolina široka in ravna, v spodnjem pa 
razgibana s flišnimi slemeni, ki se končajo pri izlivu Vipave v Sočo. Eocenski fliš sega 
na vzhodnem koncu, tik nad Razdrtim, 724 m nad morjem, medtem ko teče Vipava ob 
izviru 104 m, ob izlivu v Sočo pa le še 40 m nad morjem (Melik, 1960). 
 
Ob večjih vodotokih so rečne naplavine – ilovica, glina ter droben pesek. Te naplavine 
so še zlasti obsežne v spodnjem toku reke Vipave, v Biljah, Renčah, Volčji Dragi in 
Mirnu. Zaradi teh naravnih danosti se je razvila industrija – opekarništvo, danes 
ohranjeno le še v Renčah. Glina predstavlja prepereli produkt razpadanja okoliških 
flišnih kamenin in je verjetno nastala v občasnih jezerih v pleistocenu (Buser, 1973). 
 
Flišne kamnine na jugozahodnem pobočju Trnovskega gozda od Vipave na zahodu do 
Soške doline pri Mrzleku prekrivajo kvarterne obledeniške debelozrnate blokovne 
breče z rdečkastim sigastim vezivom. Po pobočjih od Cola do Soške doline so obsežni 
nesprijeti pobočni grušči holocenske starosti (Janež in sod., 1997). Na planotah 
Hrušica, Trnovski gozd in Gora ter na Krasu pa prevladuje apnenec, ki je zakrasel.  
 
 

3.3.2 Hidrološke značilnosti 
 
Ves predel Vipavske doline je iz neprepustnih kamenin, zato imamo v njenem območju 
obilo vodnih tokov, ki so zarezali v flišne kamenine. 
 
Vipava spada v povodje reke Soče. Soča je hudourniška reka, zato lahko njen pretok 
pri Solkanu naraste z nekaj deset na kar 1900 m3/s (srednji letni pretok je 89,8 m3/s). 
Nad sotočjem z Idrijco ima snežni režim z viškom od aprila do julija in jesenskim 
viškom novembra ter nižkoma avgusta in februarja (Komac in sod., 2008). Soča nima 
večjih poplavnih zemljišč zaradi reliefnih značilnost (visokogorsko povirje ter snežni in 
kraški zadržki), nasprotno pa Vipava zaradi plitke struge na ravnini velikokrat močno 
poplavlja. 
 
Porečje reke Vipave zavzema prostor med Razdrtim in Gorico skupaj s kraškimi 
planotami, zaradi česar je hidrografska določitev porečja problematična. Geografsko 
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merjena prispevna površina porečja znaša 598 km2, hidrološke raziskave pa kažejo, da 
je zaradi pretakanja podzemnih voda dejanska prispevna površina večja (658 km2) 
(Vodnogospodarske…, 1991). Imamo dve vododelnici – visokovodno orografsko ter 
nizkovodno kraško. 
 
Vipava izvira iz več izvirkov v mestu Vipava, katerih število je odvisno od padavin v 
njenem kraškem zaledju. Hidrografsko zaledje Vipave so pobočja Nanosa in Hrušice, 
nekaj vode priteče tudi iz postojnskega območja. Veliko več vode se steka v Vipavo 
nekoliko nižje, kjer se ji priključi njen prvi levi pritok Močilnik, katerega porečje se 
razteza od Razdrtega do Vipave. Nekoliko nižje se ji priključi z desne Bela, hudournik, 
ki izvira v bližini Podkraja. Vipava teče po sotočju z Belo in Močilnikom proti zahodu. 
Kraški hudournik Hubelj, ki izvira tik nad Ajdovščino, prinaša v reko Vipavo s seboj 
vode iz vzhodnega dela Trnovske planote. Manjši pritoki so še Lokavšček, Jevšček, 
Vrnivec, Skrivšek, Košivec in drugi. V Soteskah pri Saksidu se Vipavi z leve strani 
priključi Branica, ki priteka pod kraško prelomnico severno pod Štanjelom 
(Vodnogospodarske…, 1991).  
 
Od tu naprej teče Vipava z majhnim padcem počasi, v velikih vijugah proti Renčam. Tu 
lahko začnemo govoriti o spodnjem toku Vipave. Tik pred Renčami se zbranim vodam 
z desne pridruži še potok Lijak, ki prinaša vode z zahodnega dela Trnovske planote ter 
nekaj manjših vodotokov (Ozrenjski potok, Biljenski potok…). Za izlivom Lijaka Vipava 
meandira ter se vije v velikih vijugah mimo Bilj proti Mirnu. Vrtojbica je zadnji pritok, ki 
se pred državno mejo izteka v reko Vipavo. Vipava se v Sočo izliva v njenem spodnjem 
delu na območju Italije, nato nadaljujeta pot do Jadranskega morja. 
 
Površinske vode z območja Krasa na jugu odvajata predvsem Raša in Branica. Severni 
del padavinskega območja obsega visoke kraške planote – Trnovski gozd, Hrušica in 
Nanos. Podzemne vode iz tega območja se pojavljajo v izvirih Lijaka pri Šempasu, 
Hublja pri Ajdovščini, v manjših izvirih ob Beli pod Colom in v izvirih Vipave 
(Vodnogospodarske…, 1991). Nekaj vode priteče tudi iz ponikalnic v Postojnski kotlini 
pri Predjami. 
 
Na pretok Vipave bistveno vplivajo le njeni večji pritoki – Bela, Močilnik, Hubelj, Branica 
in Lijak. Več majhnih pritokov poveča volumen visokovodnega vala, na samo konico 
odtoka pa nima večjega vpliva (Hidrološki model…, 1979).  
 
Pretočni režim je pokazatelj povprečnega spreminjanja pretoka reke preko leta. 
Dejavniki, ki vplivajo nanj, so številni in raznovrstni. Zaradi geografske in podnebne 
raznolikosti vodozbirnih zaledij in virov, iz katerih se napajajo, lahko vodotoke 
razdelimo v grobem na štiri pretočne režime. Od podnebnih elementov so poleg 
razporeditve in oblike padavin pomembni tudi letni poteki evapotranspiracije, 
temperatur zraka in vode in razporeditve snežne odeje. Pomembno vlogo pri njihovem 
oblikovanju imajo relief z višinsko členovitostjo in nakloni površja, kamninska sestava 
ter pedološka in rastlinska odeja, raba tal itd. (Bat in sod., 2003).  Na režim vpliva tudi 
človek, neposredno s spremembami v rabi tal in posredno z emisijami, ki vplivajo na 
spremembe v podnebju. 
 
Za Vipavo je značilen sredozemski dežno – snežni režim. Spomladanski in jesenski 
viški so dokaj izenačeni, medtem ko so razlike med zimskimi in poletnimi nižki zelo 
izrazite. Nadpovprečna količina vode je običajno med oktobrom in decembrom ter 
marca in aprila, podpovprečna pa med majem in septembrom. Januarja in februarja se 
pretoki močno približajo letnemu povprečju (Dolinar in sod., 2008) (slika 10). 
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Slika 10: Srednji mesečni pretok reke Vipave na vodomerni postaji Miren v opazovalnem  

51-letnem obdobju (mesečno povprečje)(vir podatkov: ARSO, 2011a)  

 
Gladina vode zaradi kraških pritokov močno niha. Zaradi kraškega značaja je razmerje 
med minimalnim, srednjim in maksimalnim pretokom približno 1:10:100 (Komac in sod., 
2008). Višek je spomladi predvsem zaradi topljenja snega. Manjši potoki so 
hudourniškega značaja, zlasti Močilnik, Bela in Hubelj. Ob sušnih obdobjih je v njunih 
strugah vode zelo malo, včasih struga tudi popolnoma presahne (Bela). Voda zelo hitro 
naraste ob obilnejšem deževju in takrat z vso močjo dere navzdol. Ob močnem deževju 
naraste tudi reka Vipava, ki velikokrat poplavi okolico.  
 
Reka Vipava je pred urejanji, ki so se odvijala v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
velikokrat poplavljala (opomba: glej poglavje 3.2.4 Melioracije). Vodotoki Vipavske 
doline so meandirali v ozkih plitvih strugah, ki so bile premajhne za odvajanje visokih 
voda. Posledice so bile poplave, vendar zaradi specifične rabe (vlažni travniki) niso 
povzročale veliko škode (Černe, 2010). Z gradbenimi posegi so njene meandre v 
zgornjem in srednjem toku izravnali in povečali njihovo pretočnost. Posledično se 
danes v njenem spodnjem toku od Prvačine naprej do Mirna, pojavljajo poplave, ki jih 
prej ni bilo. Dolžino Vipave so skrajšali s 50 na 47,7 kilometra. Reki so ostali le še 
meandri med Prvačino in Biljami. Tu je ob bregovih reke ostal tudi še del originalnega 
poplavnega gozda. 
 
Tik pod izviri Vipave, ko se rokavi že zlijejo v eno reko, je v deževnih obdobjih pretok 
vode dokaj velik. Med leti 1958 in 1965 je znašal povprečni letni pretok med 6 in 9 
m3/s, v sušnem obdobju med leti 1971 in 1973 pa še vedno 0,7 m3/s (Turistično…, 
2005). Srednji letni pretoki znašajo za reko Vipavo na vodomerni postaji Vipava I 6,6 
m3/s, na vodomerni postaji v Dolenju 11,6 m3/s, na vodomerni postaji v Dornberku 14,4 
m3/s in na vodomerni postaji v Mirnu 17,6 m3/s (izračunano po podatkih iz: ARSO, 
2011a). 
 
Na območju zgornjega Posočja imajo specifični odtoki vrednosti nad 70 l/s/km2, v 
osrednjem delu upadejo na 41 do 55 l/s/km2, kar velja tudi za Vipavo v Vipavi (54,1 
l/s/km2). V Dornberku se specifični odtok Vipave zniža na 32,2 l/s/km2 in v Mirnu na 
31,2 l/s/km2. Najnižjo srednjo vrednost odtoka 23,5 l/s/km2 kaže ravninsko območje 
med Vipavo, Ajdovščino (Hubelj), Dornberkom in Branikom na Branici (Površinski…, 
1998). 
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3.3.3 Podnebne značilnosti  
 
Zaradi odprtosti samo proti zahodu prodira s te strani vpliv sredozemskega podnebja. 
Značilne so mile zime in vroča poletja. To omogoča rast tipičnih sredozemskih rastlin, 
ki potrebujejo veliko sonca in toplote. Kljub temu je podnebje na severnih visokih 
planotah celinsko in tam pozimi pade sneg.  
 
Temperatura zraka ima največji vpliv na izhlapevanje in tudi neposredno na odtoke, 
medtem ko so negativne temperature vzrok za zadržek padavin v trdni obliki (Frantar in 
sod., 2008). Povprečna letna temperatura zraka je bila v Biljah v obdobju 1971 – 2000 
nad 12°C (ARSO, 2011b). Kraji, odprti proti morju, imajo povprečne januarske 
temperature nad 0°C (Gorica 3°C, Vipava 2,8°C). Na Krasu so januarske temperature 
zaradi nadmorske višine že nižje (Divača 0,5°C). Povprečna poletna – julijska 
temperatura znaša v Gorici 22,8°C, v Vipavi 21°C, v Divači 21,1°C 
(Vodnogospodarske…, 1991).  
 
Značilna je burja, ki je hladen, sunkovit, večinoma suh severovzhodni celinski veter, ki 
prihaja iz notranjosti in se po pobočjih Gore, Čavna in Nanosa v sunkih spušča v 
dolino. V dolgoletnem povprečju piha zmerna do močna burja kar 42 dni na leto. 
Najmočnejši sunki presegajo hitrost 200 km/h (Burja, 2011). Pojavlja se med mesecem 
novembrom in aprilom. 
 
Padavine prinaša jugozahodni veter. Vzrok temu je visoki svet dinarskih planot na 
severovzhodu na Trnovem in Nanosu, ki pomeni močno pregrado; tu se začnejo tople 
in vlažne mediteranske zračne mase hitro dvigovati in zaradi hitrega ohlajanja dajejo 
izjemno obilne padavine. Ne gre zanemariti dejstva, da je porečje Vipave eno najbolj 
mokrih porečij v Sloveniji, saj ni nobena redkost, da v enem dnevu pade 150 mm dežja, 
kar predstavlja za vzhodno Slovenijo 100-letne padavine (Hidrološki model…, 1979). 
Ker porečje ni sposobno akumulirati večjih količin vode, intenzivne količine povzročajo 
poplave. Za submediteransko podnebje (Bilje) sta značilna dva maksimuma: prvi se 
pojavlja konec pomladi, drugi jeseni (Dolinar, 2008). V poletnih mesecih vodostaj 
vodotokov zaradi otoplitve ozračja višajo močni nalivi, v hladnem delu leta pa 
kombinacija dolgotrajnih padavin na taljenje snežne odeje. Snežnih padavin je največ 
na območju Nanosa in Trnovskega gozda. V dolini jih je malo in tudi če padejo, se ne 
obdržijo dolgo. V arhivu padavinskih podatkov državne meteorološke službe ARSO za 
obdobje 1981-2011 (Meteo, 2011) lahko zasledimo naslednje vrednosti: na območju 
Nanosa (Nanos-Ravnik, Podkraj, Otlica) pade letno 2000 – 2300 mm padavin, na 
nekaterih postajah (Otlica) pa letne padavine presežejo tudi 3000 mm. Pod 2000 mm 
padavin pade v zgornji Vipavski dolini; v Vipavi jih je v obdobju 1981-2002 padlo v 
povprečju 1536,5 mm letno. Najmanj padavin pade v spodnji Vipavski dolini (Bilje), pod 
1500 mm letno. Zanimiv je podatek, da je bila največja zabeležena letna količina 
padavin v obdobju 1981-2011 na padavinskih postajah v Podkraju, Otlici in Biljah prav 
leta 2010.  
 
 

3.3.4 Melioracije  
 
Zaradi ugodne klime je Vipavska dolina izjemno primerna za kmetijsko proizvodnjo. 
Zaradi majhnega povprečnega strmca (1,5‰), ki ga ima Vipava, in (takrat še) 
neurejenih vodotokov, so bile v preteklosti pogoste poplave, tla v Vipavski dolini so bila 
nasploh mokrotna in zamočvirjena, kar je preprečevalo razvoj sodobnega kmetijstva. 
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To je imelo za posledico zelo slabo izkoriščeno produkcijsko sposobnost najboljših in 
najglobljih tal.  
 
V povojnih letih je vodarstvo vlagalo svoja sredstva v urejanje zalednih voda večjih 
naselji – Vipava, Ajdovščina, Idrija, Cerkno predvsem zaradi varovanja pred poplavami. 
Urejanje nižinskih vodotokov je bilo omejeno le na najnujnejša vzdrževalna dela. Šele s 
sprejetjem Zelenega plana, t.j. programa za povečanje stopnje samooskrbe v 70-ih in 
80-ih letih prejšnjega stoletja, je postalo urejanje in intenziviranje kmetijskih površin v 
Vipavski dolini ponovno aktualno. Programska zasnova ureditve Vipavske doline je 
ocenila na približno »… 25 000 ha kmetijskih površin, ki jih je treba agromeliorirati in 
intenzivirati, od teh pa je 10 000 ha takih, ki take ukrepe najbolj potrebujejo in za te je 
potrebno urediti tudi odvodnjavanje« (PANG 726, VGP Soča Nova Gorica, t. e. 19). Z 
namenom izboljšanja pridelovalnih razmer so bile v Vipavski dolini med 1982 in 1986 
izvedene agromelioracije, hidromelioracije, nato pa še komasacije.  
 
Zaradi lažje izvedbe melioracij je bilo območje Vipavske doline razdeljeno na Vipavsko 
polje, Ajdovsko polje in Prvaško polje, polja pa na posamezne odseke. Cilj projekta je 
bil osušitev zemljišč ter preprečevanje nadaljnjih (večjih) poplavljanj. Vzrok poplavljanju 
so bile predvsem nezadostne odtočne zmogljivosti zaradi zaraščenosti, vijugavosti, 
naplavin in drugih preprek, ki so povzročale zajezitve ter prestopanje vode čez 
bregove. Za namene hitrejšega iztoka vod iz poplavnih območij so struge razširili, na 
določeni razdalji ob strugi pa prepovedali sajenje kultur, saj so ta prostor namenili 
dostopu do struge zaradi lažjega vzdrževanja in čiščenja. Male rečne rokave, potoke in 
jarke, kamor se je včasih visoka voda razlivala, so regulirali ali pa zasuli in naredili 
nove. Namen melioracijskih jarkov je bil, da voda ni odnašala plodne zemlje, temveč je 
mirno poplavljala melioracijske jarke ter sočasno upadala z reko Vipavo.  
 
Obseg melioracij je prikazan na sliki 11. Reguliran je večji del reke Vipave ter oba 
močnejša izvira, ki Vipavo napajata z vodo - Hubelj in Lijak. Tudi posamezni pritoki so v 
delih, kjer potekajo po melioriranih območjih, regulirani v običajni obliki trapeznega 
prečnega profila s kamnometom (Marušič, 1998). Tako dimenzionirano korito zahteva 
intenzivno redno vzdrževanje (večkrat letna košnja brežin) za zagotovitev projektirane 
pretočnosti struge. 
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Slika 11: Obseg melioracij v Vipavski dolini (označeno z zeleno barvo) (Geopedia, 2011) 
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Pri hidravličnih izračunih povratnih dob visokih voda so bile upoštevane zaledne in 
lastne vode (padavine). Vipava je bila regulirana za prevajanje visokih vod s pretokom 
20-letne povratne dobe. Hubelj je bil ob izviru reguliran na 100-letno povratno dobo, ob 
izlivu pa na 20-letno. Naselja so pred deročo in visoko vodo zaščitili z nasipi za 
varovanje pred 50-letno povratno dobo, kmetijske površine pa s 5-letno. Glede na to 
voda redno poplavlja predvsem kmetijska zemljišča.  
 
Regulirane struge niso bile obsajene (Marušič, 1998). Naravno rastje je bilo ohranjeno 
samo v nekaterih odsekih, kjer je bila ohranjena stara struga. Le-ta je bila ohranjena 
zaradi vloge razbremenilnika visoke vode. V sedanjosti so ostanki tega naravnega 
gozda zaščiteni pod Natura 2000. To so ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Natura 
2000, 2011). 
 
Ukrepom melioracij bi nujno morala slediti izgradnja zadrževalnikov. Njihov osnovni 
namen je oskrba z zadostno količino primerno čiste vode za vse porabnike, ki vodo 
odvzemajo za življenjske in produktivne (namakanje, industrija) namene, oskrba z vodo 
ljudem, ki vodo koristijo – uporabljajo, a je ne izrabljajo in onesnažujejo (energetika, 
ribištvo, turizem, šport) in zadrževanje visokovodnih valov pred poplavami. V zgornji 
Vipavski dolini so bile predlagane kot možne akumulacije vode na pritokih Vipave (po 
Vodnogospodarske…, 1991): Močilnik, Pasji rep, Hubelj, Lokavšček, Košivec in drugi. 
Te akumulacije na zmanjšanje poplavnega vala pa ne bi imele večjega vpliva zaradi 
majhnih, akumulacijam pripadajočih prispevnih površin. Zgrajen je bil le zadrževalnik 
Vogršček v spodnjem delu doline in okrog 1300 ha namakalnih sistemov, za katere je 
Vogršček (delno tudi reka Vipava) vodni vir (Tratnik in sod., 2011). Zadrževalnik 
Vogršček lahko ob pravilnem obratovanju (kakor je bil projektiran) zadržuje vodo za 
potrebe namakanja in potrebe po tehnološki vodi, hkrati pa uspešno zadrži volumen 
poplavnega vala. V zgornjem delu jezera (nad avtocesto) služi predvsem rekreativnim 
dejavnostim. Zaradi dotrajanosti gradbenih elementov pa je potrebna temeljita obnova. 
Pregrada namreč pušča, posledično je v zadrževalniku vode vedno manj, obenem pa 
predstavlja nevarnost, da bi se ob polnem jezu porušila. 
 
Melioracije so izjemno spremenile podobo Vipavske doline. Ob nastopu 20-letnih voda 
je bilo leta 1982 (pred posegi) v Vipavski dolini poplavljenih 1300 ha površin, ob 100-
letnih pa 1600 ha. Varovalna dela, ki so obsegala ureditev osnovne odvodnje, 
melioracijo kmetijskih zemljišč, regulacije in zavarovanja Vipave in pritokov Vipave ter 
obnovo jezov, pa naj bi poplavno ogroženost zmanjšala na 800 ha. 
 
Glavnina akcije, ki bi v normalnih razmerah zahtevala 15 do 20 let načrtnega, 
interdisciplinarnega dela, je bila izvedena v 3 do 5 letih. Zaradi  omejenih  sredstev  in  
limitov  porabe  ni  bilo  v  tej  fazi  možno  opraviti  vsega predvidenega  in  potrebnega  
za  optimalno  ureditev  prostora  in  zaščito  okolja. Prav  zato  in  pa  tudi  zaradi  
prekratkih,  politično  postavljenih  rokov  izvajanja, je  bila nezavestno  narejena  
precejšnja  škoda  na  kmetijskih  zemljiščih  in  naravni  dediščini, ki  se  pa  s  časom 
postopoma  popravlja (Gabrijelčič in sod., 1996). 
 
 

3.4 Zgodovinski pregled poplavljanj reke Vipave 
 
Reka Vipava je in še vedno, kljub zaščitnim ukrepom, pogosto poplavlja. Vipava je 
kraška reka, takšna sta tudi njena večja desna pritoka Hubelj in Lijak, vode iz 
zgornjega dela Vipavske doline pa dovaja Močilnik, ki »…premnogokrat, posebno po 
dolgem deževju ali velikih plohah povzroča veliko škode, ker preplavi rodovitno zemljo 
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s peskom in kamenjem, uniči vse pridelke ter odtrga in odnese cele kose obdelane 
zemlje…« (Komac, 1996, cit. po Komac in sod., 2008). Razlikovati moramo med 
poplavnimi območji, kjer visoka voda bolj ali manj redno poplavlja in kjer so poplave 
prevladujoč pokrajinotvorni dejavnik ter območja v dosegu sicer redkih največjih in 
najbolj nevarnih poplav, ki so z vidika ogroženosti najbolj pomembna.  
 
Po opravljenih raziskavah (Bizjak, 1999) reka Vipava poplavno ogroža 1900 ha 
zemljišč, od tega je 35 ha urbanih površin. V kratkem pregledu smo omenili nekatere 
zabeležene dogodke redkih in običajnih poplavljanj in padavin, večjo pozornost pa smo 
namenili poplavnim dogodkom, ki so se zgodili v marcu in decembru 2009 ter 
septembru 2010. 
 
Ob koncu oktobra 1872 je bila v Vipavski dolini poplava. Voda je pridrla s hribov in 
uničila njive, ceste in hiše. Mesarju v Vrhpolju je odneslo hišo in vse kar je bilo v njej. V 
drugi polovici oktobra 1898 je bila Vipava preplavljena, voda je segala do pol metra 
visoko (Predhodna…, 2011). 
 
Februarja 1902 so pogostim padavinam sledile poplave. V prvi polovici meseca je na 
severnem Primorskem padlo precej snega, medtem ko je na jugu v glavnem samo 
deževalo. Od 24. do 28. februarja so bile v Gorici zabeležene naslednje dnevne 
vrednosti: 0,7 mm, 9,3 mm, 0,8 mm, 12,4 mm in 60,5 mm. V Šempasu so dnevne 
vrednosti padavin znašale: 2,1 mm, 10,1 mm, 8,4 mm, 19,2 mm in 87,1 mm (zadnji dan 
je tako padlo največ od vseh krajev na tem območju). V Sv. Vidu pri Vipavi je padlo 5 
mm, 11,7 mm, 0,3 mm, 15,2 mm in 35,7 mm padavin. V Idriji je bilo 4. februarja 75 cm 
snega, nato je bila odjuga, nekaj novega snega in konec meseca spet odjuga: 38 cm 
ga je bilo 24. februarja, 27. februarja le še 10 cm, 28. februarja pa snega ni bilo več. Do 
poplav je prišlo ob odjugi in močnih padavinah 27. februarja. Mesečne vrednosti 
padavin so bile sicer izjemno velike, tudi štirikrat toliko kot je običajno za februar 
(Benko, 2011, cit. po ARSO, 2011).  
 
Septembra 1926 so bile poplave zaradi močnih nalivov 27. in 28. septembra, deževje 
pa je trajalo vse do 1. oktobra. Lokalno je v nekaj urah padlo tudi preko 200 mm dežja. 
Največ dežja je padlo prav v prvih dneh, 27. in 28. septembra, ko so na nekaterih 
postajah padavine presegle 100-letno povratno dobo (P100). Po italijanskih virih je takrat 
v Ajdovščini padlo v teh dveh dneh 135,2 mm ter 130,1 mm (P100 = 229,4 mm), v Novi 
Gorici 88 mm in 130 mm (P100 = 167,7 mm), v Šempasu (Ozeljanu) 76 mm in 207,3 
mm (P100 = 171,6 mm),  v Dornberku (Zalošče) 190,5 mm in 162 mm (P100 = 186 mm), 
v Vipavi 138 mm in 117 mm (P100 = 182,2 mm) ter na Predmeji (Otlica) 85 mm in 270 
mm (P100 = 228,9 mm). Iz navedenih podatkov je razvidno, da so visoko vodo Vipave 
leta 1926 povzročile predhodne padavine, ko je padlo na nekaterih dežemerskih 
postajah preko 100 mm padavin (v Dornberku celo 100-letne padavine), ter izredno 
intenzivne padavine (Ozeljan, Predmeja – povratna doba preko 100 let), katere so 
padle po predhodnih padavinah (Hidrološki model…, 1979). 
  
Okoli 12. oktobra 1930 je obilno deževje povzročilo poplave po vsej Sloveniji. Od 2. do 
4. septembra 1965 je narasel vodotok Hubelj, ki je preplavil ceste in zalil kleti, promet 
je bil prekinjen. Od 16. do 19. oktobra 1992 je Vipava poplavljala v spodnjem toku, med 
3. in 7. decembrom pa tudi v Ajdovščini. Zaradi obilnih padavin 28. oktobra 1994 se je 
razlila Vipava pri Velikih Žabljah. Konec decembra 1995 so bile zopet poplave v 
spodnjem toku Vipave. Obilne padavine so povzročile manjše poplave Vipave tudi 2. 
aprila 1996 (Predhodna…, 2011). 
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Vipava je poplavljala med 18. in 20. oktobrom 1998, prav tako med 4. in 5. novembrom 
1998. Vzrok naraslim vodotokom so bile izdatne padavine. Oktobra so najbolj 
poplavljali pritoki, vode pa so zalile ceste ter nižje ležeča nadstropja. Novembra je 
Močilnik zalil kleti treh stanovanjskih hiš v Lozicah, klet pošte v Podnanosu in glavno 
cesto pri Mlakah (Komac in sod., 2008) ter cesto Štanjel – Manče, ki sta bili zato zaprti 
za ves promet, ter cesto proti Slapu. Vipava je pri izviru poplavila 35 stanovanjskih hiš, 
čistilno napravo in obrat mlekarne z okolico. Visokovodni val Vipave in razlivanja so se 
čez dan in ponoči širili iz zgornje Vipavske doline v osrednji del, v okolico Dornberka, v 
jutranjih urah 5. novembra pa v spodnji del doline, v okolico Mirna (Polajnar, 1999). 
Poplavljeni sta bili cesti Brje – Branik in Dobravlje – Male Žablje. Ob spodnjem toku pa 
je Vipava poplavila kmetijske površine ter cesto skozi Miren v občini Miren – 
Kostanjevica ter cesti Prvačina – Dornberk in Renče – Bukovica v Občini Nova Gorica 
(Šipec, 1999). V Ajdovščini je voda zalila kleti v zdravstvenem in dijaškem domu. V 
Vipavi je pretok dosegel vrednost 71,2 m3/s, v Dolenju pa so izmerili 188 m3/s (Šipec, 
1999). Poplavna voda je povzročila veliko materialno škodo na stanovanjskih, 
gospodarskih, kulturnih, športnih in industrijskih objektih, prometnicah ter kmetijskih 
površinah. Voda se je razlivala po območjih, kjer poplave niso pogoste. 
 
V Vipavi je imela največji pretok (74,9 m3/s) novembra 1998, veliki pretoki pa so bili še 
leta 1977, 1987, 1992 in 1997. V Mirnu je bil njen pretok največji septembra 1965 (353 
m3/s), velik pa še v letih 1953, 1963, 1966, 1974, 1995 in 1998, ko je dosegel največji 
pretok tudi Močilnik pri Podnanosu (31,5 m3/s) (Podatki…, 2005, cit. po Komac in sod., 
2008).  
 
4. julija 2002 je okrog 12:00 ure mesto Ajdovščina in okolico (naselja Cesta, Dobravlje, 
Male in Velike Žablje, Ustje, Vipavski Križ in Lokavec) zajelo lokalno neurje z močnimi 
padavinami. Po podatkih ARSO je opazovalec na meteorološki postaji v Lokavcu med 
11:15 in 13:00 uro izmeril 94,5 mm dežja (Končno…, 2002). Po predvidevanjih je bila 
intenziteta padavin v samem mestu Ajdovščina še večja. Škodo so povzročili predvsem 
hudourniki, ki so se oblikovali na strmejših pobočjih ter ob jarkih in izlivih v vodotoke, ki 
niso bili sposobni odvesti velikih količin vode v kratkem času. Narasle vode so poplavile 
kleti stanovanjskih blokov, več poslovnih, obrtnih in industrijskih objektov, Zdravstveni 
dom Ajdovščina in več cest na območju občine Ajdovščina, poplavile podvoz pod hitro 
cesto v smeri za Velike Žablje ter lokalni cesti Male Žablje – Velike Žablje čez potok 
Vrnivec zrušile obokan kamniti most. Poleg navedenega so povzročile veliko škodo 
predvsem na strmih kmetijskih zemljiščih z odnašanjem zemlje in rušenjem brežin in 
poti. Vipava je sicer poplavljala na območju rednih poplav. 
 
Zaradi taljenja snega in izdatnih padavin so bile visoke vode leta 2009 že marca, 
povodenj večjega obsega je bila konec decembra (Polajnar, 2010), ki pa je na srečo 
povzročila le materialno škodo. Poškodovani so bili stanovanjski in gospodarski objekti, 
prometnice, vodna infrastruktura, ogromna gmotna škoda je nastala tudi na kmetijskih 
površinah. Najbolj katastrofalne poplave so se zgodile septembra 2010, ko je bil na 
Vipavi v Mirnu izmerjen najvišji pretok v opazovanem obdobju. Vipava je poplavljala 
tudi med 6. in 10. ter 23. in 27. decembrom 2010. 
 
 

3.4.1 Poplave marca 2009 
 
V dveh dneh, med 29. in 30. marcem 2009, je v Sloveniji padlo od 40 mm do več kot 
200 mm padavin (Polajnar, 2010). Količina padavin je bila največja v zahodnem delu 
države. Reke so povsod po državi močno narasle. Največji pretok je imela reka Vipava, 
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ki je s poplavljanjem tudi povzročila največ škode. Poplavljala je tudi tam, kjer poplave 
niso pogoste, predvsem v srednjem in spodnjem toku. V Vipavski dolini je bil tudi 
največji mesečni presežek padavin, saj so marca presegle dvojno običajno količino 
dežja. Na vodomerni postaji Miren I je pretok dosegel 377 m3/s in dosegel rekordno 
višino. Povsod po državi so poplavljali tudi manjši vodotoki. Najbolj kritična so bila 
območja Podnanosa, Vipave in Renč, poplavljala je tudi Branica. 
 
Poplavljene so bile obsežne kmetijske površine, polja, vinogradi, sadovnjaki, pa tudi 
več deset stanovanjskih  in drugih objektov. Na vodomernih postajah Miren, Dornberk 
in Branica ni bilo mogoče odčitati vodostaja zaradi nedostopnosti ali prenizkih lat. 
Vodomerne late so bile zaradi naplavin in sile vode ponekod celo porušene. Visoke 
vode so bile znivelirane in ocenjene glede na sledi visokih voda. 
 
 

Vremenska situacija 
 
Ob koncu marca 2009 je nad Sredozemljem nastalo ciklonsko območje, ki se je nato 
približalo našim krajem. Na začetku poslabšanja, 28. marca, padavine večinoma še 
niso bile obilne (Vertačnik, 2010). Dež se je okrepil šele v noči na 29. marec in nato s 
krajšimi prekinitvami vztrajal vse do sredine dneva 30. marca. Skupno je največ dežja 
padlo v zahodni Sloveniji, lokalno tudi nad 200 mm padavin. V Novi Gorici je padlo 178 
mm in v Postojni 152 mm. V 24 urah od 29. marca do 30. marca 2009 zjutraj je preko 
100 mm padavin padlo v Novi Gorici (136 mm) (Poročilo o visokovodni…, 2009). 
Izdatne padavine v večjem delu zahodne Slovenije lahko pripišemo dolgotrajni bližini 
vremenske fronte in orografski krepitvi padavin (Vertačnik, 2010). Večina padavin je 
padla v obliki dežja, snežilo je v začetku na višini skoraj 2000 m, kasneje se je snežna 
meja spustila na približno 1000 m. Popoldan 30. marca so padavine prenehale. 
 
 

Hidrološke razmere 

 
V soboto, 28. marca 2009 so bili pretoki rek po Sloveniji mali do srednji. V nedeljo, 29. 
marca 2009 zjutraj so reke že nekoliko narasle, vendar so imele še vedno male do 
srednje pretoke. Količina padavin do 7:00 zjutraj še ni presegla 25 mm. Čez dan je 
močno deževalo in reke so začele naraščati. V dopoldanskem času so bile 
najmočnejše padavine na porečju Vipave in Soče ter na območju južno od Ljubljane 
(Poročilo o visokovodni…, 2009).  
 
Ob 16. uri 29. marca je Vipava v Dolenju presegla opozorilno vrednost 100 m3/s in v 
naslednjih urah začela poplavljati (slika 12). Vipava je v zgornjem toku 30. marca na 
vodomerni postaji Vipava ob 13:00 dosegla najvišji vodostaj 230 cm in pretok 55 m3/s 
(Polajnar, 2010). Na sliki 13 je prikazana dnevna vrednost, ki je znašala 53,5 m3/s. 
Dejanska maksimalna dnevna vrednost – konica pretoka je po zadnjih podatkih 
dosegla 58,5 m3/s (ARSO, 2011a). Dnevna vsota padavin je na ta dan v Podragi 
znašala 66,2 mm. Nekaj nižje, pri Ajdovščini, je zaradi močnega dotoka potoka Hubelj 
na vodomerni postaji Dolenje ob 14:00 dosegla najvišji vodostaj 353 cm in pretok 206 
m3/s (Polajnar, 2010), dnevno vrednost pa 193,4 m3/s (slika 14). Po zadnjih podatkih je 
znašala maksimalna dnevna vrednost 211,2 m3/s (ARSO, 2011a). V Lokavcu je v 24-
urah padlo 127,5 mm dežja. V Ajdovščini je bil vodostaj Hublja ob 12:30 186 cm, kar 
ustreza pretoku okoli 40 m3/s. Pretok na samem izviru Hublja je bil izredno velik 
(Poročilo o visokovodni…, 2009). 
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Slika 12: Hidrogram pretokov reke Vipave na vodomerni postaji Dolenje v času opisanih 

visokovodnih razmer (Poročilo o visokovodni…, 2009)  

 

 
Slika 13: Dnevne vrednosti padavin na meteorološki postaji Podraga ter dnevne vrednosti 

pretokov na vodomerni postaji Vipava I v marcu 2009 (vir podatkov: ARSO, 2011a) 

 

 
Slika 14: Dnevne vrednosti padavin na meteorološki postaji Lokavec ter dnevne vrednosti 

pretokov na vodomerni postaji Dolenje v marcu 2009 (vir podatkov: ARSO, 2011a) 



37 
 

Vipava v Dornberku je ob najvišjem vodostaju 443 cm segala preko vodomerne letve. 
Po poročilu opazovalca je poplavljala v 100 m širokem pasu (Poročilo o visokovodni…, 
2009). 30. marca je v Zaloščah padlo 155 mm padavin, dnevna vrednost pretoka je v 
Dornberku znašala 245 m3/s (slika 15). Maksimalni dnevni pretok je 29. marca dosegel 
vrednost 289 m3/s (ARSO, 2011a). 
 

 
Slika 15: Dnevne vrednosti padavin na meteorološki postaji Zalošče ter dnevne vrednosti 

pretokov na vodomerni postaji Dornberk v marcu 2009 (vir podatkov: ARSO, 2011a) 

 
V spodnjem toku na vodomerni postaji v Mirnu je bil 30. marca izmerjen vodostaj 671 
cm in pretok 377 m3/s. Dnevna vrednost je znašala 341 m3/s (slika 16). Voda je pri tem 
preplavila hišico vodomerne postaje za 30 cm in na tem mestu dosegla rekordno višino 
v opazovanem obdobju (Polajnar, 2010). V Biljah je padlo na ta dan 135 mm padavin. 
 

 
Slika 16: Dnevne vrednosti padavin na meteorološki postaji Bilje ter dnevne vrednosti pretokov 

na vodomerni postaji Miren I v marcu 2009 (vir podatkov: ARSO, 2011a) 

 
 

Poplavljene površine in škoda 
 
Po terenskih ogledih, opravljenih med in po povodnji, so v državni javni službi s 
področja urejanja voda na območju povodja reke Soče zabeležili sledeče stanje4 
(povzeto po Program: Poročilo…, 2009): 

                                                           
4
 Podatki in ocena stanj je le informativna, saj je gradivo še v postopku verifikacije. 
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V zgornjem toku so bile poplavljene lokalne ceste v Uhanjah, odsek lokalne ceste med 
Velikimi Žabljami in Vrnivcem, odsek lokalne ceste od železnice proti Brjam. Nekatere 
ceste so bile, dokler voda ni odtekla, neprevozne (Velike Žablje, Brje, Dolenje) (slika 
17). Na izviru je Vipava poplavila sprehajalno pot, v stanovanjskih objektih so se za las 
izognili vdoru vode (slika 18). 
 

 
Slika 17: Poplavljena in poškodovana lokalna cesta v Dolenju 30. marca 2009 (Goričan, 2012) 

 

   
Slika 18: Izvir Podskala v Vipavi 30. marca 2009 (Goričan, 2012) 

 
Pritoki Vipave so najbolj poplavljali v spodnjem toku na izlivnih delih v Vipavo. Potok 
Močilnik je prestopil bregove v Porečah, ob mostu za Manče ter lokalno na posameznih 
odsekih. Pod mostom za Slap je preplavljal bližnja kmetijska zemljišča na desnem in 
levem bregu in povzročil veliko škode. V Mančah je preplavil lokalno cesto ter 
stanovanjski objekt pred mostom. Poplavljala je tudi Branica in povzročila škodo na 
stanovanjskih objektih (ponekod je voda segala do 1 m), ogrožala živali (gasilci so 
morali evakuirati živino s hlevov), poplavljala odseke cest ter erodirala bregove struge. 
Hubelj je pod malo hidroelektrarno Hubelj poplavljal levo brežino – travnik, poplavljena 
in posledično nedostopna je bila tudi vodomerna postaja. Lijak je poplavljal od naselja 
Vogrsko do sotočja z reko Vipavo. V Biljah je Biljenski potok v kombinaciji z Vipavo 
preplavil središče vasi. 
 
Visoke vode Vipave so se v spodnjem toku razlivale po poplavnih območjih na levi in 
desni brežini. Poplavni pas se je ponekod raztezal več sto metrov levo in desno od 
glavne struge (Program: Poročilo…, 2009) (slika 19). Zaradi poplavljenih cestišč so bile 
zaprte glavne ceste v Mirnu, Biljah, Bukovica – Renče, Prvačina - Dornberk ter lokalne 
ceste v Orehovljah, Miren – Renče v Vrtočah, Bukovica, lokalna cesta za Saksid in v 
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obrtni coni Batuje. Poplavljeni so bili stanovanjski objekti v Mirnu, Orehovljah, Biljah 
(med spomenikom in cerkvijo), Bukovici (od Šajke do novega mostu), Prvačini (ob 
glavni cesti), Dornberk – Zalošče (Bnatke), stanovanjska hiša v Merljakih ter objekti v 
obrtni coni Batuje. V Mirnu je Vipava segala do mostu (slika 20). 
 

 
Slika 19: Poplavljene površine reke Vipave pri Dornberku (fotografija: Primož Gajser) (Poročilo 

o visokovodni…, 2009) 

 

 
Slika 20: Cestni most ob vodomerni postaji Vipava Miren ob nizkem in visokem vodostaju dne 

30. marca 2009 (fotografija: Primož Gajser) (Poročilo o visokovodni…, 2009) 

 
 

3.4.2 Božične poplave leta 2009 
 
Padavine, taljenje snega v začetnem obdobju in vremenske razmere na morju so v 
dneh od 23. do 27. decembra 2009 povzročile poplavljanje rek, jezer in morij. Zaradi 
obilnega deževja so se pojavljali zemeljski zdrsi in plazovi. Poplavne konice na rekah 
so se pojavljale v dveh povezanih poplavnih obdobjih. V prvem obdobju 23. decembra 
2009, ko se je stalila tudi snežna odeja v nižinah debela do 15 cm, so poplavljale 
predvsem reke v zahodnem in osrednjem delu, v drugem obdobju 25. decembra 2009, 
ko so bile poplavne konice največje,  pa tudi v južnem delu države. Hkrati z Vipavo so 
narasli tudi njeni pritoki. Reke in potoki na porečju Vipave so poplavljali na območju 
vsakoletnih poplav. 
 
Največja materialna škoda je nastala v drugem delu povodnji (Hidrološko poročilo…, 
2009). Javnost in službe zaščite in reševanja pred naravnimi nesrečami so bile pred 
naravno nesrečo pravočasno opozorjene s strani državne meteorološke službe ARSO, 
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kar je zagotovo pomembno prispevalo k zmanjšanju škode ob tej povodnji. Prvič je bil 
uporabljen sistem barvne kode (opomba: glej poglavje 3.6.2 Zaščita pred poplavami), 
kjer je bila za ogrožena porečja razglašena najvišja, rdeča stopnja ogroženosti. 
 
V decembru je Vipava poplavljala tudi med 6. in 10., vendar ker so bili pretoki in 
padavine okrog Božiča višji in poplave posledično obsežnejše, bomo predstavili le-te. 
 
 

Vremenska situacija 

 
Po krajši ohladitvi s snegom po vsej državi se je v dneh pred božičem izjemno močno 
ogrelo. V večini krajev je bilo najhladneje 20. decembra, ko so celo na Primorskem 
zjutraj izmerili okoli -10°C. Že naslednji dan je jugozahodnik iz večine nižin in kotlin 
spihal mrzel zrak in temperatura je marsikje že presegla ledišče (Vertačnik, 2010). 
Prehodi nekaj ciklonskih območij ter narivanje vlažnih zračnih mas, ki se je ob 
jugozahodnem vetru izločala v Julijskih Alpah in Dinarski pregradi, je povzročilo obilne 
padavine predvsem v zahodni polovici države. Zaradi pritoka toplejšega zraka, ki je 
izpodrival hladnejšega, je v noči z 21. na 22. december po nižinah sneg prehajal v dež. 
Meja sneženja se je postopoma dvigala. V petih dneh je ponekod padlo nad 500 mm, v 
alpskem svetu in na dinarski pregradi pa večinoma nad 200 mm padavin (slika 21). 
Med posameznimi ciklonskimi območji so padavine predhodno ponehale ali oslabele 
(Strojan in sod., 2010). 
 

 
Slika 21: Karta 5-dnevne (120-urne) vsote padavin od 7:00 21. do 7:00 26. decembra 2010 

(Hidrološko poročilo…, 2009) 

 
 

Hidrološke razmere 
 
Pred povodnjijo so bili pretoki rek večinoma srednji, v povirnih in spodnjih delih rek celo 
mali. Padavine, ki so 21. decembra prešle iz snega v dež, so povzročile taljenje snežne 
odeje in porast rek. Vegetacija, ki bi zadržala odtok padavin v reke, je bila zaradi 
zimskega časa majhna, zato so padavine hitreje in v večji količini odtekle v struge 
vodotokov. Sneg, ki ga je bilo v nižinah do 15 cm, se je ob otoplitvi, ki je sledila 
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padavinam, hitro stalil in v prvem delu povodnji občutno prispeval k povečanim 
pretokom. Padavine so bile dolgotrajne, manj je bilo kratkotrajnejših intenzivnih 
padavin. Poplavni dogodek je bil dolgotrajen. Tla so bila v začetku precej namočena, 
kar je dodatno prispevalo k večjemu odtoku padavin v reke. Ob otoplitvi in povečani 
namočenosti tal se je povečevala nevarnost nastanka zemeljskih zdrsov.  
 
V noči na 23. december so reke močno narasle, med drugim tudi Vipava, ki je začela 
naraščati že popoldne 22. decembra, ponoči v Dolenjah presegla opozorilni pretok 100 
m3/s in proti jutru začela poplavljati. Prvi višek je dosegla 23. decembra ob 11:50 s 
pretokom 201 m3/s. Potem so reke nekoliko upadle, poplavne površine so se 
zmanjševale. Popoldne in zvečer se je Vipava rahlo povišala, potem pa ponovno 
upadla. Pretok se v tem času še ni znižal pod opozorilnega. V noči s 24. na 25. 
december je začel pretok znova naraščati. Večina padavin je padla v severnem in 
zahodnem delu države. 25. decembra je ob 10:30 dosegel pretok višek z 210 m3/s. To 
je bil največji pretok v obdobju 1991 – 2008 (Strojan in sod., 2010). Izjemno vodnat je 
bil izvir Hubelj, ki je dosegel pretok 50 – 55 m3/s (Strojan in sod., 2010) in s tem 
prispeval k dvigu vodostaja v Dolenjah. Le malo manjši pretok, 206 m3/s, je imela 
Vipava v Dolenju marca 2009. Vipava je pod opozorilni pretok upadla šele naslednjega 
dne zvečer (slika 22). Soča v Solkanu je 25. decembra dosegla pretok 2362 m3/s, ki je 
največji pretok opazovalnega obdobja v zadnjih 65-ih letih. 
 

 
Slika 22: Hidrogram pretoka v decembrski povodnji in do decembra 2009 največji izmerjen 

pretok v opazovanem obdobju na Vipavi v Dolenju (Hidrološko poročilo..., 2009) 

 
Na vodomerni postaji Vipava I je bil izmerjen najvišji dnevni pretok 25. decembra, ko je 
dosegel 51 m3/s, visokovodna konica pa je bila dosežena 23. decembra, ko je znašala 
52,5 m3/s (ARSO, 2011a). 25. decembra je v Podragi padlo 49 mm padavin, najvišja 
izmerjena dnevna količina padavin pa je bila izmerjena dva dni prej, ko je znašala 65,4 
mm (slika 23). 
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Slika 23: Dnevne vrednosti padavin na meteorološki postaji Podraga ter dnevne vrednosti 

pretokov na vodomerni postaji Vipava I decembra 2009 (vir podatkov: ARSO, 2011a) 

 
Na sliki 24 je prikazana dnevna količina padavin v Lokavcu, ki je bila najvišja dne 23. 
decembra, ko je znašala 86,5 mm ter dnevni pretok na vodomerni postaji Dolenje, ki je 
bil največji 25. decembra, ko je znašal 198,6 m3/s (konica je dosegla 211,4 m3/s 
(ARSO, 2011a)). Na ta dan je padlo 61,2 mm padavin. 
 

 
Slika 24: Dnevne vrednosti padavin na meteorološki postaji Lokavec ter dnevne vrednosti 

pretokov na vodomerni postaji Dolenje decembra 2009 (vir podatkov: ARSO, 2011a) 
 

V Dornberku je Vipava 25. decembra dosegla maksimalno dnevno vrednost 225,5 
m3/s, dnevni pretok je znašal 211,9 m3/s (ARSO, 2011a). V Zaloščah je tega dne padlo 
55 mm dežja, največ dežja pa je padlo 23. decembra, ko je padlo 62,6 mm. Pretoki so 
bili visoki med 23. in 26. decembrom (slika 25). 
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Slika 25: Dnevne vrednosti padavin na meteorološki postaji Zalošče ter dnevne vrednosti 

pretokov na vodomerni postaji Dornberk decembra 2009 (vir podatkov: ARSO, 2011a) 

 
V Mirnu so največji dnevni pretok izmerili 25. decembra ko je znašal 299,7 m3/s, 
visokovodna konica pa je dan prej dosegla 307 m3/s (ARSO, 2011a). Pretoki so bili 
največji med 23. in 27. decembrom. V Biljah je največ dežja padlo 23. decembra, ko je 
padlo 66,7 mm padavin, 25. decembra pa je padlo 49,9 mm (slika 26).  
 

 
Slika 26: Dnevne vrednosti padavin na meteorološki postaji Bilje ter dnevne vrednosti pretokov 

na vodomerni postaji Miren I decembra 2009 (vir podatkov: ARSO, 2011a) 

 
 

Poplavljene površine in škoda 
 
V poročilu o decembrskih poplavah (Program: Poplavne…, 2010) je bilo zabeleženo 
sledeče stanje4: 

 
Vipava je začela poplavljati pod odlagališčem komunalnih odpadkov Dolga Poljana v 
Ajdovščini. Na območju Ajdovščine je bilo poplavljenih nekaj poljskih poti. Poplavljena 
je bila lokalna cesta Potoče – Brje ter del kompleksa tovarn v Batujah. Ceste in 
dostopne poti so bile v Uhanjah, Velikih Žabljah, pod Brjami in v Saksidu poplavljene 
na znanih lokacijah vsakoletnih poplav. 
 
 

__________________________ 
 
 

4
Podatki in ocena stanj je le informativna, saj je gradivo še v postopku verifikacije.  
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Hubelj je poplavljal območje pri ribogojnici in levo brežino pod vodomerno postajo 
Ajdovščina I ter nato pod mostom avtoceste do vtoka v reko Vipavo. Lijak je poplavljal 
na območju vsakoletnih poplav. Branica je poplavljala v spodnjem toku.  
 
V Mirnu je pod jezom na Grapcu vodostaj presegel levobrežno zavarovanje. Nad 
mostom v Dragi je vodostaj začel prelivati desnobrežni nasip. Takšno stanje je v 
spodnjem toku trajalo od 23. pa vse do 25. decembra. 
 
 

3.4.3 Povodenj septembra 2010 
 
V letu 2010 so Slovenijo v petek, 17. septembra do nedelje, 19. septembra zajele 
rekordno obilne, obsežne in dolgotrajne padavine. Večina dežja je padla v dveh valovih 
– čez dan in v noči s petka 17. septembra na soboto 18. septembra in naslednjo noč 
(Vertačnik in sod., 2010). V 48-urah (od petka do nedelje) je na ravni države padlo 
povprečno 175 mm padavin, kar je največja količina v takšnem časovnem obdobju v 
zadnjih 60-ih letih. Analiza kaže, da je bil poplavni dogodek izjemen glede na 
razsežnost, saj so poplave in razlitja vodotokov zajela skoraj celo Slovenijo. Dogodek 
se uvršča tudi v sam vrh izjemnih poplavnih dogodkov in je primerljiv z dogodkom iz 
leta 1926. Nedvomno pa je škoda, ki so jo te poplave povzročile v primerjavi z 
zgodovinskimi, večja, saj se je urbanizacija v zadnjih desetletjih močno povečala, zlasti 
na poplavnih območjih, kar prispeva k hitrejšemu odtoku in večjim višinam vode na teh 
območjih (Kobold, 2011). 
 
 

Vremenska situacija 
 
15. septembra je bilo nad severno Evropo obsežno in globoko območje nizkega 
zračnega pritiska. Hladna fronta se je od severozahoda počasi bližala Alpam. V višinah 
je bilo na omenjenem območju obsežno jedro hladnega zraka. Hkrati je zahodno od 
Pirenejskega polotoka nastalo plitvo ciklonsko območje z manjšim jedrom hladnega in 
vlažnega zraka, ki se je pomikalo proti Pirenejskemu polotoku. Zapihal je jugozahodni 
veter (Dolinar in sod., 2011).  
 
Dne 16. septembra je ponekod v severni in osrednji Sloveniji že občasno deževalo. V 
naslednji noči se je dež okrepil in razširil nad vso Slovenijo. Medtem se je drugo 
ciklonsko območje nad Pirenejskim polotokom nekoliko poglobilo in se v petek, 17. 
septembra, pomikalo proti severni Italiji. Nad Slovenijo in okolico se je vzpostavila 
praktično nepremična frontalna cona. Od severa je v nižjih plasteh ozračja proti nam 
prodiral hladnejši zrak, na sprednji strani sredozemskega ciklona pa je proti Alpam 
narivalo toplo in z vlago nasičeno zračno maso. V petek čez dan je bilo oblačno s 
padavinami, največ dežja je padlo v zahodni in osrednji Sloveniji (Vertačnik in sod., 
2010).  
 
V noči na soboto, 18. septembra, se je dež še okrepil. Čez dan je bilo oblačno in 
deževno, intenziteta padavin se je nekoliko zmanjšala. Popoldne in zvečer se je dež na 
zahodu spet okrepil, na Primorskem so bile zvečer nevihte. V noči na 19. september je 
povsod deževalo, padavine so bile najbolj obilne v jugozahodni Sloveniji. Od 
nedeljskega jutra dalje je dež slabel in od severozahoda ponehal. Na Primorskem je 
pihala zmerna do močna burja (Hidrološko poročilo…, 2010).   
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Izjemno obilne padavine so bile posledica narivanja vlažne in nestabilne zračne mase 
na hribovske in gorske pregrade zahodne Slovenije, vetrovnega striženja in same 
dolgotrajnosti vremenske situacije. 
 
Največ padavin je od  četrtka popoldne in zvečer do nedelje zjutraj padlo na območju 
Črnovrške planote med Ajdovščino in Idrijo, lokalno prek 500 mm. Marsikje v osrednji 
in zahodni Sloveniji je padavinska vsota presegla 200 mm, na številnih postajah je 
večina padavin padla v 24-urnem obdobju (slika 27). Po prvih podatkih je bilo deževje 
na številnih območjih rekordno, izjemne so bile tako dnevne kot večdnevne višine 
padavin. Zlasti na Primorskem so se pojavljali tudi močnejši nalivi. Dvodnevna vsota 
padavin od 17. do 19. septembra je v Ajdovščini znašala 271 mm in presegla rekord iz 
leta 1926 (265 mm). Največ dežja je padlo 18. in 19. septembra, skupaj v štirih dneh 
294 mm. V Novi Gorici je največ padavin padlo 17. in 19. septembra, skupaj je v štirih 
dneh padlo 225 mm dežja (Poročilo…, 2010). 
 

 
Slika 27: Vsota 2-dnevnih padavin od 8:00 17. septembra do 8:00 19. septembra 2010 

(Polajnar, 2011a) 

 
 

Hidrološke razmere 
 
Zaradi pretežno hudourniškega značaja slovenskih rek so padavinam zelo hitro sledili 
povečani odtoki. Reke so začele naraščati 17. septembra dopoldne, najprej v zgornjem 
Posočju, popoldne pa so že dosegle velike pretoke. V jutranjih in dopoldanskih urah 
18. septembra so se močno povečali pretoki Soče in njeni pritoki v celotnem toku, 
največ v spodnjem. V istem času so se povečevali tudi pretoki kraških rek, med drugim 
tudi Vipave, ki so največje pretoke dosegle 19. septembra. Vipava je imela od zgornjih 
jutranjih ur 18. septembra do 19. septembra dopoldne velik pretok, ki se je v 
dopoldanskih urah znižal le za okoli 20 m3/s, nato pa v poznih večernih urah spet 
narastel za dobrih 30 m3/s, ko je Vipava dosegla največji pretok (Kobold, 2011). Pretoki 
so bili sicer veliki od 18. do 22. septembra. 
 
Na vodomerni postaji Vipava I so največji dnevni pretok izmerili 19. septembra ob 4:31, 
ko je dosegel 64,6 m3/s, visokovodna konica pa je tisti dan znašala 68,8 m3/s (ARSO, 
2012). V Podragi so isti dan namerili 117 mm padavin (slika 28).  



46 
 

 
Slika 28: Dnevne vrednosti padavin na padavinski postaji Podraga ter dnevne vrednosti 

pretokov na vodomerni postaji Vipava I septembra 2010 (vir podatkov: ARSO, 2012) 

 
V Dolenju je Vipava 19. septembra ob 21:45 dosegla največji izmerjen pretok v 
opazovalnem obdobju od leta 1991 – 243 m3/s, dnevni pretok pa je bil največji 18. 
septembra, ko je znašal 215,6 m3/s (ARSO, 2012; slika 29). Podatkov o padavinah za 
padavinsko postajo Lokavec v času nastajanja diplomske naloge ni bilo objavljenih. 
 

 
Slika 29: Dnevne vrednosti pretokov na vodomerni postaji Dolenje septembra 2010 (vir 

podatkov: ARSO, 2012) 

 
Vipava je na vodomerni postaji Dornberk največji dnevni pretok dosegla 18. septembra, 
in sicer 256,5 m3/s, visokovodna konica pa je bila dosežena 19. septembra opoldne, ko 
je znašala 317,8 m3/s (ARSO, 2012). V Zaloščah so 18. septembra namerili 121,2 mm, 
19. septembra pa 124,4 mm padavin (slika 30). 
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Slika 30: Dnevne vrednosti padavin na padavinski postaji Zalošče ter dnevne vrednosti 
pretokov na vodomerni postaji Dornberk septembra 2010 (vir podatkov: ARSO, 2012) 

 
V Mirnu je 19. septembra ob 12:00 Vipava dosegla 437 m3/s, vendar je to le ocena saj 
je bil zapis uničen med dogodkom in je ta vrednost določena na podlagi sledi, ki jih je 
pustil poplavni val. Vrednost tudi še ni dokončna, saj so prav v času nastajanja 
diplomske naloge na ARSO še ugotavljali, ali je visoka voda Soče ob tem dogodku 
povzročila zajezbo Vipave (ki bi se poznala tudi v Mirnu). Največji dnevni pretok je 
Vipava (po neuradnih podatkih) dosegla 18. septembra s 323 m3/s. V Biljah je največ 
padavin padlo dan pozneje, 19. septembra - 103,6 mm (slika 31). 
 

 
Slika 31: Dnevne vrednosti padavin na padavinski postaji Bilje ter dnevne vrednosti pretokov na 
vodomerni postaji Miren I septembra 2010 (vir podatkov: ARSO, 2012 – podatki za pretoke še 

niso bili javno objavljeni v času nastajanja diplomske naloge) 

 
 

Poplavljene površine in škoda 

 
Iz petka na soboto je začela Vipava poplavljati že na območju pod odlagališčem 
komunalnih odpadkov Dolga Poljana v Ajdovščini (slika 32), prav tako pa je bilo 
poplavljeno območje stanovanjskih in drugih objektov v Vipavi na izviru. Poplavljene so 
bile lokalne ceste za Uhanje, Dolenje, Potoče – Brje, Velike Žablje, Saksid, Dornberk – 
Prvačina, Bukovica – Renče (sliki 33, 34). V Batujah je bil poplavljen del kompleksa 
tovarn. V srednjem in spodnjem toku, na območju od Batuj dolvodno, je Vipava 
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povzročila največ škode ter poplavljala površine dosti večjega obsega od vsakoletnih 
poplav (Kastelic in sod., 2011). V noči na nedeljo je poplavni val dosegel tudi spodnji 
del reke Vipave (Kosmač, 2010). Največ poplavljenih stanovanjskih in gospodarskih 
objektov je bilo v Mirnu, Biljah in Renčah, dostop do teh naselij je bil skorajda 
onemogočen zaradi poplavljenih cestišč. Najbolj so bila prizadeta območja Hubelj s 
pritoki (slika 35), Vipave s pritoki in Idrijce do izvira. Obstoječe in nesanirane poškodbe 
zaradi preteklih poplav so se povečale, prav tako so nastale nove poškodbe na vodni 
infrastrukturi ter naravnih in urejenih brežinah vodotokov (Kastelic in sod., 2011).  
 

      
Slika 32 (levo): Poplavljena lokalna cesta pod odlagališčem komunalnih odpadkov Dolga 

Poljana v Ajdovščini (Goričan, 2012) 
 Slika 33 (desno): Pogled na poplavljeno Vipavsko dolino (Občina Ajdovščina, 2011) 

 

      
Slika 34 (levo): Poplavljena lokalna cesta, ki vodi v Velike Žablje (Goričan, 2012) 
Slika 35 (desno): V Ajdovščini je pri izviru Hubelj odnesel cesto (Goričan, 2012) 

 

V pregledu škode5 v poplavah med 16. in 20. septembrom je bilo največ poplavljenih 
stanovanjskih objektov6 v občini Miren – Kostanjevica (108), kar zajema 67% vse 
škode oziroma 78% vseh prijav v tej občini (slika 36). V občini Ajdovščina je voda 
največ škode povzročila na infrastrukturi (slika 37), sledijo škoda na kmetijskih 
zemljiščih ter kmetijskih pridelkih, poplavljenih pa je bilo 22 stanovanjskih objektov. 
Podobno se vrsti prijavljena škoda v občini Nova Gorica, kjer je bilo poplavljenih 32 
stanovanjskih objektov. V občini Renče – Vogrsko je bilo poplavljenih 33 stanovanjskih 

                                                           
5 Prijavljena škoda (v evrih oziroma število prijav/izpolnjenih vlog) v Severnoprimorski regiji, ki obsega občine 

Ajdovščina, Nova Gorica, Vipava, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Bovec, Kobarid, 

Kanal, Brda, Idrija in Cerkno. Vključena je škoda zaradi poplavljanja tako reke Vipave kot Soče in njunih pritokov. 

6 
Mišljeni so objekti s hišno številko (ena hišna številka - ena prijava) 



49 
 

objektov, poplave so prizadele tudi industrijo (slika 38), največ škode pa je voda 
povzročila na kmetijskih zemljiščih. V Vipavi je bilo poplavljenih 18 objektov, kjer je bila 
povzročena tudi največja škoda. Na splošno je bila največja ocenjena škoda 
zabeležena na infrastrukturi (41%), sledi ji škoda na stanovanjskih objektih (32%) 
(URSZR – izpostava Nova Gorica, 2011a). V popisu škode so zajeti objekti s hišno 
številko, kar ne pomeni, da niso bili poplavljeni tudi objekti brez hišnih številk. Med 
slednjimi so mišljene garaže, skladišča, barake, lope, proizvodne hale, delavnice, 
drvarnice ipd. 
 

  
Slika 36 (levo): Doseg vode 18. septembra 2010 v Mirnu, hišna št. 123 (Gabrijelčič, 2011) 
Slika 37 (desno): Poplavljena lokalna cesta na Brje; avtomobil na desni je voda odnesla s 

ceste (Občina Ajdovščina, 2011) 
 

 
Slika 38: Goriške opekarne septembra 2010 (Gregorič, 2010) 

 
 

3.4.4 Vzroki poplav 
 
Za reko Vipavo je značilen sredozemski dežno-snežni režim, tako se največ poplav 
pojavi ob močnejših in/ali dolgotrajnih padavinah ter morebitnemu hkratnemu taljenju 
snega, kar se dogaja konec spomladi in jeseni. Lahko rečemo, da ima letna 
razporeditev padavin vpliv na velike pretoke, na pretoke pa vpliva tudi nenadna 
sprememba temperature. Ko je hladneje so pretoki manjši, ker je večina padavin v 
obliki snega. Ko se otopli, se morebitni sneg stopi ali pa, najpogosteje v nižinah, 
snežne padavine preidejo v dežne, kar poveča pretok reke Vipave. Nadpovprečna 
količina vode v vodotokih je med oktobrom in decembrom ter marca in aprila, glede na 
zadnji poplavni dogodek pa vidimo, da se ne le veliki pretoki, temveč tudi poplave, 
lahko pojavijo že septembra. Količina padavin sicer ni pogoj za povečanje pretokov ter 
posledično pojav poplav, saj nanje vpliva več različnih dejavnikov, kot bomo ugotovili v 
naslednjih vrsticah. V preglednici 1 so zbrani maksimalni pretoki in dnevne količine 
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padavin, izmerjeni na določen dan v obravnavanih poplavnih dogodkih. V vseh 
obravnavanih poplavnih dogodkih smo imeli opravka s kombinacijo hudourniških in 
nižinskih poplav, zaradi obilnih padavin pa je ponekod prišlo tudi do t. i. mestnih poplav 
(voda je vdirala v hiše v obliki meteorne vode). 
 
Preglednica 1: Dosežene maksimalne vrednosti pretokov in padavin v obravnavanih poplavnih 

dogodkih (vir podatkov: ARSO, 2011a in ARSO, 2012) 

Vodomerna postaja 
(meteorološka postaja) 

Poplavni dogodek 

marec 2009 december 2009 september 2010 

Q [m
3
/s] P [mm] Q [m

3
/s] P [mm] Q [m

3
/s] P [mm] 

Vipava I  
(Podraga) 

datum 30.03.2009 30.03.2009 23.12.2009 23.12.2009 19.09.2010 19.09.2010 

maksimalna 
vrednost 

58,5 66,2 52,5 65,4 68,8 117 

Dolenje 
(Lokavec) 

datum 30.03.2009 30.03.2009 25.12.2009 23.12.2009 19.09.2010 / 

maksimalna 
vrednost 

211,2 127,5 211,4 86,5 243,5 / 

Dornberk 
(Zalošče) 

datum 29.03.2009 30.03.2009 25.12.2009 23.12.2009 19.09.2010 19.09.2010 

maksimalna 
vrednost 

289 155 225,5 62,6 317,8 124,4 

Miren I 
(Bilje) 

datum 30.03.2009 30.03.2009 24.12.2009 23.12.2009 19.09.2010 19.09.2010 

maksimalna 
vrednost 

377 135 307 66,7 * 437 103,6 

* vrednost še ni dokončna 

 
Vodotoki so 29. in 30. marca 2009 na najbolj kritičnih območjih prestopili bregove 
zaradi obilne količine padavin. V Zaloščah so izmerili najvišjo vrednost padavin v 
zadnjih 45-ih letih, sicer pa je te dni na posameznem mestu padlo največ padavin v 
vseh treh obravnavanih primerih. 30. marca so količine pretokov in padavin povsod 
dosegle maksimalne vrednosti (preglednica 1). Le v Dornberku je pretok dosegel 
konico že 29. marca (ob 23:30). Posebno od Dolenj naprej so se začeli pretoki hitro 
zviševati, vzrok za dvig gladine vode je bila sočasnost vpliva lastnih, tujih in zalednih 
voda. Zaradi hitrega naraščanja vode ter še hitrejšega odtoka v dolino, ki so ga 
pospešila zamrznjena, namočena in neporasla tla, so vodotoki prinesli s seboj veliko 
materiala in naplavin, debel in vejevja. Ves ta material se je ob številnih prepustih 
nabiral in mašil korita, kar je prispevalo k poplavljanju cestišč, obdelovalnih površin ter 
stanovanjskih in gospodarskih objektov. V Mirnu je Vipava dosegla do tedaj zabeleženi 
rekordni pretok. 
 
Vzroki za božične poplave v letu 2009 so bili nenadna otoplitev in obilne dolgotrajne 
padavine, trajajoče 5 dni, ki jim je sledilo taljenje snežne odeje. Maksimalne količine 
padavin so bile zabeležene prvi dan, 23. decembra, medtem ko so pretoki dosegli 
maksimalne vrednosti šele v naslednjih dneh (preglednica 1). Lokacije močnejših 
padavin, ki so razvidne na karti 5-dnevne količine padavin (slika 21) so bile v predelu 
Julijcev, kjer je bilo tudi največ snega, ter na predelu Idrijskega ter Cerkljanskega 
hribovja, Trnovskega gozda, Hrušice in Nanosa. Količine padavin niso bile tako visoke 
kot najvišje zabeležene v poplavnem dogodku v marcu, iz česar sklepamo, da je do 
velikih pretokov v naslednjih dneh prišlo predvsem zaradi taljenja snega, ki so ga 
povzročile otoplitev in padavine. Zaradi zimskega časa je bilo vegetacije malo, tla pa so 
bila namočena, v predelih Julijcev celo zamrznjena, zato so padavine hitro odtekale v 
struge in višale pretok reke Vipave. Sneg se je po višinah in nižinah zaradi višjih 
temperatur in padavin stalil in dodatno prispeval k povišanim pretokom, kar nakazuje 
pretok v Dolenju, ki je dosegel skoraj enako vrednost kot v marcu, na kar je bistveno 
vplival Hubelj (ki se napaja s področja Trnovskega gozda). Soča je v tem dogodku 
dosegla največji zabeleženi pretok v opazovalnem obdobju v zadnjih 65-ih letih. Vipava 
sicer ni poplavljala izven poplavnih območij rednih poplav, razen v njenem spodnjem 
toku. 
 



51 
 

Obilne, intenzivne in dolgotrajne padavine so septembra 2010 zajele skoraj celotno 
Slovenijo, tako da je bil dogodek izjemen tudi glede razsežnosti. Lokacije najmočnejših 
padavin so bile na področju Ajdovščine, Vipave, Trnovskega gozda, Nanosa in 
Hrušice, kar je razvidno iz karte vsote 2-dnevnih padavin na sliki 27. Dvodnevna vsota 
padavin je v Ajdovščini dosegla rekordno vrednost. Izjemno visoko količino padavin so 
izmerili v Podragi (preglednica 1). Padavine so bile posledica dolgotrajnosti vremenske 
situacije, ki je trajala od četrtka do nedelje. Vzrokov za poplavljanje je več. Dolgotrajnih 
in intenzivnih padavin vegetacijski sloj (sicer omejen na kmetijske pridelke, travniške 
površine in nekaj gozda) ni uspel v celoti prestreči, zato so hitro poniknile v tla. Zaradi 
namočenih tal je odvečna voda po površinah hitro odtekla, zato so narasli pretoki rek in 
na vseh vodomernih postajah (razen na Vipava I) dosegli rekordne vrednosti glede na 
opazovalno obdobje. Izmed vseh treh izbranih dogodkov so bili pretoki v septembru 
sicer največji. Voda je zaradi intenzivnih padavin ponekod zastajala, saj je bil dotok 
vode, tako v obliki lastnih padavin kot pritokov, večji od odtoka. Ovire v strugi 
(zaraščenost, plavine itd.) so še pospeševale poplavljanje. Visoka in deroča voda je 
povzročila precejšnjo škodo. Po poplavnih linijah4, zabeleženih v septembrskih 

poplavah v primerjavi z linijo poplav marca 2009 so opažene precejšnje razlike v 
spodnjem toku reke Vipave. Razlike se kažejo predvsem v obsegu poplavnih območij v 
naseljih Miren, Bilje, Renče in Prvačina (Program: Poplavne…, 2011). Razlika se kaže 
v bistveno višji koti gladine vode na poplavnih območjih.  
 
Na velike pretoke reke Vipave imajo vpliv njeni večji pritoki – Močilnik, Hubelj in Lijak, ki 
ob obilnem deževju ob svojih izvirih prispevajo k vodnatosti reke. Vendar pa se pretok 
Vipave vzdolž vodotoka vedno bolj veča in tako je njihov vpliv zmanjšan. Pritoki reke 
Vipave so poplavljali predvsem v svojih spodnjih delih, ob sotočju z Vipavo, česar vzrok 
je bila zajezba, ki jo je povzročila Vipava, saj se zaradi njene visoke vode niso mogli 
normalno izlivati vanjo. Zadrževalnik Vogršček je deloval in služil svojemu namenu 
zadrževanja visokovodnega vala v akumulacijskem prostoru ter preprečili poplavljanje 
ob dotoku Vogrščka v reko Vipavo. 
 
Kot potencialni vzrok dviga gladine vode in posledično poplavljanje v spodnjem toku bi 
lahko bil vpliv tuje vode, saj se Vipava v Italiji izliva v večjo reko – Sočo, ki izvira v 
Alpah. Namreč, v hidrološki študiji opravljeni leta 1979 (Hidrološki model…, 1979) je bil 
izračunan maksimalni pretok 100-letne povratne dobe za reko Vipavo. Le-ta po študiji z 
matematičnim  modelom znaša 491 m3/s. Izračun so po vsej verjetnosti opravili brez 
upoštevanja možnega najvišjega zabeleženega vodostaja reke Soče, ki seže pod 
mostom v Mirnu skoraj do polovice svetlega profila mostu in tako do ceste ni več 
prostora za pretok Vipave s povratno dobo 100-let, kar pomeni izdatno poplavljanje 
naselja. 
 
Melioracije, ki so se odvijale v zgornjem in srednjem toku reke Vipave, so močno 
posegle v značaj reke. Prej se je visoka voda razlivala po velikih poplavnih območjih na 
Vipavskem, Ajdovskem in Prvaškem polju. Preden je poplavni val dosegel spodnji del 
Vipavske doline, sta se mu tako moč kot velikost zmanjšala. Ljudje so takrat poznali 
območja visokih voda in se jim zato preprosto izogibali. Z melioracijskimi posegi pa se 
je povečala pretočnost struge, poplavni val doseže spodnji del Vipavske doline prej, 
poleg tega je močnejši in hitrejši. V spodnjem toku reke Vipave so bili, poleg razširitve 
struge, izvedeni protipoplavni ukrepi z nasipi, ki pa velikokrat ne zadoščajo, saj so 
projektirani na premajhen pretok, poleg tega voda erodira nasipe in brežine. Voda se 
pojavlja tudi tam, kjer je pred večjimi gradbenimi posegi v strugo ni bilo, zato je 
poplavno ogroženih mnogo stanovanjskih in gospodarskih objektov.  
_________________________ 
 

 

4
Podatki in ocena stanj je le informativna, saj je gradivo še v postopku verifikacije. 
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V spodnjem delu je problematična tudi podzemna voda, saj se ob obilnem deževju 
dvigne nivo podzemne vode, odvečna voda preplavi okolico in tako prispeva k še večji 
količini poplavne vode. 
 
Vzrok večjemu odtoku vode iz poplavnih območij na kmetijskih zemljiščih je tudi v 
intenzifikaciji kmetijskih zemljišč, za namen katerega so bile izvedene melioracije. 
Posekali so večino gozdov in z intenzifikacijo osiromašili prej humusna in rodovitna tla, 
ki so povečevala sposobnost zadrževanja vode.  
 
Problem je tudi v zaraščanju strug in zajezitvi mostov, zaradi česar se pretočnost 
zmanjša, voda ne more odtekati hitro in pogosto povzroči lokalne poplave.  
 
 

3.5 Obstoječa raba prostora in območja poplavne ogroženosti 
 
Po pričevanju Antona Melika (1960) je imelo v preteklosti poplavljanje reke Vipave 
veliko vlogo. V ravninskem delu ob reki Vipavi in pritokih so prevladovali travniki. 
Povodnji so vplivale na porazdelitev prebivalstva, saj so se hiše vrstile na spodnjem 
obrobju gričevnatega sveta, v ravnini, ki je bila pogosto poplavljena, pa jih je bilo malo. 
V preteklosti so se ljudje zavedali nevarnosti poplav in se jim zato izogibali, vso 
kmetijsko in poselitveno dejavnost so umaknili v varnejše, višje in/ali bolj suhe lege. 
Tam, kjer Vipava ni poplavljala, so zgradili vasi, mesta in začeli z industrijsko ter 
kmetijsko dejavnostjo. Gradili so na takih mestih, da so ohranili čim več plodne zemlje, 
saj jim je bila ta vir preživetja. Tako so večja središča še dandanes v zgornjem in 
spodnjem delu Vipavske doline. 
 
Reko Vipavo in njeno porečje si deli pet občin – Občina Vipava, Občina Ajdovščina, 
Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče - Vogrsko ter Občina Miren - Kostanjevica, 
kjer tudi zapusti Republiko Slovenijo. Dolina reke Vipave spada pod Natura 2000 med 
posebna ohranitvena območja – to je območja, kjer se uporabljajo potrebni ohranitveni 
ukrepi za vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti naravnih habitatov in 
populacij vrst, za katere je bilo območje določeno. Glavni cilj Nature 2000 je ohraniti 
biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove, zato se na varstvenih območjih želi ohraniti 
živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi 
(Natura 2000, 2011). Sicer na varstvenih območjih Natura 2000 in direktivi, vezani na 
njeno izvajanje (habitatna direktiva - Council Directive 92/43/EEC on the Conservation 
of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora - "The Habitat Directive" in direktiva o 
pticah - Council Directive 79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds - "The Bird 
Directive") ne izključujejo človeške dejavnosti, vendar mora biti zagotovljeno, da te 
dejavnosti ne bodo ogrozile narave, temveč bodo – kadar bo to mogoče – njeno 
ohranjanje podpirale. Zaradi zaščitene funkcije je zato prepovedan kakršenkoli poseg 
(čiščenje struge, gradnja nasipov…) brez koncesije države ali pa odvzem vode v 
namakalne namene brez vodnega soglasja. Reka Vipava ima 15 m pas priobalnega 
zemljišča in spada v 1. red po pomenu, ki ga ima za upravljanje voda po Zakonu o 
vodah, vsi ostali vodotoki ob njej pa sodijo v 2. red in imajo 5 m pas priobalnega 
zemljišča. Za gradnje in prostorske ureditve na območju vodnih zemljišč in priobalnih 
zemljišč naravnih vodotokov s pritoki je potrebno pridobiti vodno soglasje. 
 
Ena od nalog občin je skrb za racionalno in trajnostno rabo prostora ter varčno rabo 
zemljišč. Hkrati morajo biti vsi posegi v prostor in prostorske ureditve načrtovani tako, 
da se med drugim omogoča tudi varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po 
Zakonu o prostorskem načrtovanju imajo občine pravico urejanja prostora na svojem 
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območju, pristojnosti pa podrobneje definirajo z OPN. Dosedanji sistem prostorskega 
načrtovanja je temeljil na pripravi prostorskih izvedbenih aktov – prostorskih ureditvenih 
pogojev in prostorskih izvedbenih načrtov. Ti prostorski izvedbeni akti izhajajo iz 
obdobja družbenega planiranja in z njimi sedaj ni več mogoče zadovoljivo uresničevati 
sodobnih načel usklajevanja razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami, varovanja javnih 
koristi ter načel trajnostnega razvoja. Vse občine bi morale zato po novem Zakonu o 
prostorskem načrtovanju pripraviti nove OPN do novembra 2009.  
 
OPN je temeljni prostorski akt občine in se izdela za celotno območje občine 
(Občinski…, 2011a). Z njim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, 
razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določajo usmeritve v zvezi s posegi v 
prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji in merila za njihovo izvedbo. 
Vsebuje strateški in izvedbeni del, oba v tekstualni in grafični obliki. 
 
Izvedbeni del OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. V njem se za celotno območje občine določijo območja namenske rabe 
prostora, prostorski izvedbeni pogoji ter območja, za katera se pripravi občinski 
podrobni prostorski načrt (OPPN).  
 
V strateškem delu OPN pa se za celotno območje občine določijo: izhodišča in cilji 
prostorskega razvoja občine, zasnova prostorskega razvoja občine, zasnova 
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena, 
okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko 
povezana, okvirna območja razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in za 
celovito prenovo, za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in 
usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev. Razvoj urbanih središč se 
usmerja na podlagi urbanističnih načrtov. 
 
Občina na osnovi sprejetih načrtov določa pogoje za vsak poseg v prostor (PISO, 
2011). Gradnja je dovoljena le, če je v skladu z namensko rabo zemljišč v prostorskem 
načrtu občine. Prostorski razvoj se usmerja izven območij, ki jih ogrožajo naravne ali 
druge nesreče, izboljšati se mora tudi zaščita območij, ogroženih zaradi naravnih ali 

drugih nesreč. Gradnje in prostorske ureditve na ogroženih območjih so dovoljene le, 
če so v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter s 
soglasjem ministrstva, pristojnega za to področje. Ob tem morajo gradnje in prostorske 
ureditve upoštevati prepovedi, omejitve in zapovedi, ki jih predpisuje Zakon o vodah. 
Trenutno je večina občin v postopku sprejemanja novega OPN, dokler pa ni sprejet, so 
v veljavi še Prostorski načrti sprejeti s prejšnjo zakonodajo (PISO, 2011). OPN se 
predvidoma sprejme za obdobje 20 let oziroma do takrat, ko se pokažejo nove 
razvojne oziroma varstvene pobude, zaradi katerih bodo potrebne njegove 
spremembe.  
 
Namenska raba zemljišč, ki jo prekrivajo območja varovanj in omejitev v prostoru 
(poplavno ogrožena območja), so predstavljena v naslednjih podpoglavjih, za vsako 
občino, skozi katero teče reka Vipava, posebej.  

 

 

3.5.1 Mesta občina Nova Gorica 
 
Mestna občina Nova Gorica, ki je v Vipavski dolini hkrati tudi edina s tem statusom, se 
razprostira na 280 km2, v njej pa živi 32 039 prebivalcev. V povprečju živi 115 
prebivalcev na km2 (stanje leta 2009; Statistični…, 2009). Je tretja največja občina v 
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Goriški statistični regiji. V južnem delu Vipavske doline večje število manjših naselij 
gravitira na središča Dornberk, Prvačina in Branik, ki imajo vsa preko 1000 prebivalcev 
(Občinski…, 2011b). Ob oziroma skozi naselja Prvačina in Dornberk ter zaselke 
Gradišče nad Prvačino, Draga, Brdo, Tabor, Zalošče, Potok pri Dornberku, Budihni in 
Saksid teče reka Vipava (priloga C). Večje zaloge podzemne vode se nahajajo na 
ozemlju med Dornberkom in Prvačino.  
 
Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica je bil 
razgrnjen 2011, upoštevane so bile tudi že stališča in pripombe. Do sprejetja so v 
veljavi (Občinski…, 2011b): 

 Prostorske sestavine dolgoročnega plana Mestne občine Nova Gorica za 
obdobje 1986 - 2000 in Prostorske sestavine srednjeročnega plana Mestne 
občine Nova Gorica za obdobje 1986 – 1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, 
Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93, Uradno glasilo, št. 9/95, 20/96, 3/98, 
13/98, Uradne objave, št. 6/99, 18/03, Uradni list RS, št. 88/04, 34/08); 

 Prostorski ureditveni pogoji: 
o Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem 

območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/00, spremembe in 
dopolnitve 12/00, 10/02, 15/02, 4/03 in Ur. l. RS 121/04, 3/06); 

o Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v 
občini Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 9/87, 11/87, Uradne objave, št. 
20/02, 4/03, 3/06). 

 
Izdelan je tudi Urbanistični načrt za območje naselij Dornberk in Prvačina. 
 
Na območju zelo redkih poplav je večinoma razširjena raba v kmetijske namene, veliko 
je tudi gozdnih površin (priloga C). V Prvačini je raba tal na poplavnih območjih 
usmerjena predvsem na travniške površine. Vsa naselja so tik ob reki Vipavi in zato 
poplavno ogrožena. Območja proizvodnih dejavnosti so v naseljih Zalošče in Prvačina. 
Naselja so med seboj povezana z lokalnimi cestami, ki so na nekaterih odsekih lahko 
poplavljene. Čez ozemlje Mestne občine Nova Gorica sta speljani dve železniški progi 
in sicer daljinska železniška proga Jesenice – Sežana ter regionalna železniška proga 
Ajdovščina – Prvačina. Železniški progi sta enotirni in neelektrificirani (Občinski…, 
2011b). V Prvačini je železniška postaja, ki je skupaj z nekaterimi odseki železniških 
prog skoraj v celoti poplavno ogrožena. V Gradišču nad Prvačino je na reki Vipavi 
zgrajena hidroelektrarna. V Mesti občini Nova Gorica lahko pride ob nastopu visokih 
voda reke Vipave do posledic hujšega značaja v Prvačini ob cesti za Dornberk in ob 
železniškem mostu ter v Zaloščah ob mostu (Ocena…, 2006). 
 
 

3.5.2 Občina Vipava 
 
Občina Vipava se razprostira na 107 km2 površine. Šteje 5359 prebivalcev, na enem 
km2 pa živi približno 50 prebivalcev (stanje leta 2009; Statistični…, 2009). Središče je 
mesto Vipava. Skozi občino teče hitra cesta Razdrto – Vipava, lokalne ceste pa 
povezujejo nekatera naselja kot so Podnanos, Podraga, Slap, Lože, Vrhpolje, Zemono 
in mesto Ajdovščina. Skozi poseljena območja in kmetijske površine tečejo reka Vipava 
ter njena pritoka Močilnik in Bela.  
 
Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava je bil razgrnjen 
2011. Dokler ni sprejet so v veljavi naslednji prostorski načrti (Občina Vipava, 2011): 
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 Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Vipava za obdobje 1996 - 
2000 ter Prostorske sestavine družbenega plana Občine Vipava za obdobje 
1986–1990, spremembe in dopolnitve 9/98, 5/99, 7/99, 5/00, 9/00, 80/03; 

 Prostorski ureditveni pogoji: 
o Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Vipava (3/00, dopolnitev 

119/02, 2/08, 45/10); 
o Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center (3/91, 65/02). 

 
Območja stanovanj se nahajajo v centru mesta Vipava, pa tudi na obrobju. Na obrobju, 
izven stanovanjskih naselij se nahajajo območja proizvodnih dejavnosti, razen 
Vipavske kleti. Kmetijska dejavnost je razširjena ob reki Vipavi. Gozdne površine so 
ohranjene na pobočju Nanosa in posamično ob bregovih reke Vipave. 
 
Poplavna območja v občini se nahajajo ob reki Vipavi od njenega izvira naprej in so 
vezana na poplavne ravnice ter v ozkem pasu vzdolž vodotoka Močilnik od njegovega 
izvira do vtoka v reko Vipavo. V poplavnem območju se nahajajo tudi  posamezni deli 
poselitvenih območij in sicer posamezni objekti vzdolž struge Močilnika in objekti v 
jugozahodnem ter severnem delu naselja Vipava. Tu gre za stavbna zemljišča, 
opredeljena v veljavnem planskem aktu. V večjem delu dolinskega dna so razlivne 
površine vodotokov ohranjene in tako se viški vode prosto razlivajo po površini. 
Ogroženo je območje proizvodnih dejavnosti (Mlekarna Vipava), ki leži na levem bregu 
ob Vipavi. 
 
Slikovni prikaz poplavnega območja in namenske rabe prostora je v prilogi D. 
 
 

3.5.3 Občina Ajdovščina 
 
Občina Ajdovščina leži v osrednjem delu Vipavske doline, med visokima planotama 
Trnovski gozd in Nanos na severu ter nizko planoto Kras na jugu. V občini Ajdovščina 
prebiva 18822 prebivalcev, ki živijo v 45 naseljih in 26 krajevnih skupnostih. Občina je 
dokaj gosto poseljena saj na enem km2 živi povprečno 77 prebivalcev. Občina meri 245 
km2 (stanje leta 2009; Statistični…, 2009). Glavno mesto je Ajdovščina. Območje je 
reliefno izredno razgibano, ravnina je le ob reki Vipavi, v ostalih delih Vipavske doline 
pa prevladujejo kotline, rečne terase in gričevje. Za planoti Trnovski gozd in Nanos so 
značilna brezna in ledene jame, uvale in suha kraška polja. Največji reki v občini sta 
Hubelj in Vipava.  
 
Nov OPN je še v fazi priprave. Veljavni občinski dokumenti s področja urejanja prostora 
so (Odlok…, 2011): 

 Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za 
območje Občine Ajdovščina (96/04); 

 Prostorsko ureditveni pogoji v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo občine 
Ajdovščina, št. 1/1998, spremembe in dopolnitve št. 92/05, 108/06, 45/08, 
19/09, 100/11). 

 
Tik ob reki Vipavi je razširjena predvsem raba prostora v kmetijske in gozdne namene. 
Naselja ob reki Vipavi so Dolenje, Ustje, Uhanje ter Velike in Male Žablje.  
 
Vodna akumulacija Vogršček omogoča namakanje kmetijskih površin. Reka Vipava, 
Hubelj in drugi potoki omogočajo ribolov, na Hublju sta tudi elektrarna manjše moči in 
ribogojnica. 
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Poplavno območje reke Vipave v Občini Ajdovščina obsega večinoma kmetijska 
zemljišča ter gozdne površine. Ob katastrofalnih poplavah voda poplavlja lokalne ceste 
Dolenje - Ajdovščina, Dobravlje - Velike Žablje, Potoče - Preserje (most Brje), obrtno 
cono pod Batujami, ogrožena pa so območja stanovanj ob krajih tik ob reki (Uhanje, 
Dolenje). V Dolenju, ob sotočju Vipave in Hublja, se pojavljajo redke poplave, kjer se 
voda razliva po desni ravnici na najboljša kmetijska zemljišča. Ravno tak pojav ima od 
Velikih Žabelj do Brij, v Velikih Žabljah pa se ob izredno visokih vodah razlije na vse 
smeri. V Uhanjah je ogroženo območje proizvodne dejavnosti – piščančja farma.  
 
Specifično tehnično krajino predstavlja infrastruktura odlagališča komunalnih odpadkov 
in kompresorske postaje na plinovodu pod Dolgo Poljano. 
 
Slikovni prikaz poplavnega območja in namenske rabe prostora se nahaja v prilogi E. 
 
 

3.5.4 Občina Renče – Vogrsko 
 
Občina Renče-Vogrsko šteje 4287 prebivalcev, razteza se na 30 km2, na km2 pa 
prebiva povprečno 145 ljudi (stanje leta 2009; Statistični…, 2009). Je najmlajša občina 
skozi katero teče reka Vipava. Nastala je marca 2006, ko se je odcepila izpod okrilja 
Mestne občine Nova Gorica. 
 
Občina obsega območje spodnje Vipavske doline na levem (Renče, Renški Podkraj, 
Merljaki, Žigoni) in desnem (Vogrsko, Volčja Draga, Bukovica) bregu Vipave. Na 
severu občino omejuje Starogorsko gričevje, na severovzhodu Biljenski griči, na 
vzhodu zamočvirjene ravnice ob Lijaku. Na jugu občina meji na Črne hribe in Trstelj, ki 
označujejo začetek kraškega sveta. Na zahodu meji na naselje Prvačina in na 
akumulacijsko jezero Vogršček. Skozi občino pelje hitra cesta, ki povezuje Vrtojbo 
mimo Razdrtega v Ljubljano, poteka pa tudi železniška povezava Nove Gorice s 
centrom. Poleg Vipave prečkajo občino še potoki Lijak, Vogršček, Bazaršček, Renč, 
Lambrovšček, Brezavšček ter več ostalih manjših ali občasnih potokov. V občini ni 
povsem naravnih vodotokov, velik del potokov pa sodi med tehnično urejene 
površinske vode. Podzemna voda ravninskega dela sodi v vodonosni sistem spodnje 
Vipavske doline, med vodna telesa Goriških Brd in Trnovsko-Banjške planote 
(Poročilo…, 2007). Velik del tega območja podzemne vode pokrivajo kmetijsko 
intenzivna območja, kar predstavlja veliko nevarnost za njeno onesnaževanje  
 
Nov OPN za Občino Renče – Vogrsko še ni sprejet. Do takrat je v veljavi naslednja 
prostorska dokumentacija, ki je večjem delu pripravljena v okviru prostorske 
dokumentacije Mestne občine Nova Gorica. Prostorski načrti so (Program…, 2007): 

 Prostorske sestavine dolgoročnega plana Mestne občine Nova Gorica za 
obdobje 1986 – 2000 in Prostorske sestavine srednjeročnega plana Mestne 
občine Nova Gorica za obdobje 1986 – 1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, 
Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93, Uradno glasilo, št. 9/95, 20/96, 3/98, 
13/98, Uradne objave, št. 6/99, 18/03, Uradni list RS, št. 88/04, 34/08); 

 Prostorski ureditveni pogoji : 
o Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v 

občini Nova Gorica (Uradno glasilo 9/87, 11/87, Uradne objave 20/02, 
4/03, 3/06); 

o Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem 
območju Nove Gorice (Uradne objave št. 1/00, spremembe in dopolnitve 
12/00, 10/02, 15/02, 4/03, Ur. l. RS, št. 121/04, 3/06) 
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V okviru Sprememb osnovnega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obdobje 
1986 - 2000, spremembe in dopolnitve 2003, je bila izdelana tudi urbanistična zasnova 
Renč (Program…, 2007). 
 
Za občino je značilna precejšnja kmetijska dejavnost. Osrednji del občine prekrivajo 
kmetijske površine, gozdne površine se ob reki Vipavi nahajajo večinoma ob vstopu in 
izstopu reke iz občine. Skozi glavno naselje Renče teče reka Vipava. Ob reki se je 
razvila proizvodna dejavnost (Goriške opekarne, d.d.), za katere potrebno surovino 
pridobivajo iz bližnje okolice. 
 
Reka Vipava meandira skozi občino. Pri Renčah se ji pridruži še Lijak. Z Lijakom 
obsegata zelo veliko poplavno območje, ki sega do naselja Dombrava, Bukovica in 
Britof  na severu ter Arčoni in Renče na jugu. V Renčah, Britof in v Bukovici sega 
poplavno območje do stanovanjskih objektov, na jugu pa do meje proizvodne 
dejavnosti (opekarne). Najbolj ogrožene so Renče, ki so edino naselje, ki se je razvilo 
tik ob reki Vipavi. 
 
Slikovni prikaz poplavnega območja ter osnovne namenske rabe je v prilogi F. 
 
 

3.5.5 Občina Miren – Kostanjevica 
 
Občino Miren-Kostanjevica sestavlja 15 naselij, v katerih živi 4895 prebivalcev na 63 
km2. Kar pomeni, da je na enem km2 površine naseljenih 78 prebivalcev (stanje leta 
2009; Statistični…, 2009). Dolinski del občine sodi v porečje Vipave, urbani naselji ob 
njej sta Miren in Bilje. Skozi občino potekajo lokalne in regionalne ceste. 
 
Občina Miren – Kostanjevca je v letu 2010 javno razgrnila dopolnjen osnutek 
Občinskega prostorskega načrta Občine Miren – Kostanjevica. Stališča in pripombe na 
javno razgrnitev so v obravnavi. Dokler OPN ni sprejet so v veljavi naslednji prostorski 
načrti (Občinski…, 2011a): 

 Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Miren - Kostanjevica za 
obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega plana občine Miren - Kostanjevica za 
obdobje 1986 - 1990 (Uradno glasilo št. 15/97), spremembe in dopolnitve 2009 
(Ur. l. RS št. 98/09); 

 Prostorski ureditveni pogoji: 
o Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v 

občini Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in 
Tolmin, 9/87, 11/87, Uradni list RS št. 45/04); 

o Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju 
opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (uradno 
prečiščeno besedilo, Ur. l. RS št. 30/10, 45/10); 

o 2. delni zazidalni načrt za naselje Miren (območje Staro mesto) (Uradno 
glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 17/76). 

o  
Z dnem uveljavitve novega OPN pa ostanejo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni 
akti (Občinski…, 2011a): 

 Lokacijski načrt za cesto križ Cijanov - Miren (obvoznica Miren) (Uradno glasilo 
občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 4/89); 

 Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo Vrtojbe (Uradne objave št. 
20/02). 
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V Mirnu se nahajata obrtna in industrijska cona, v Biljah dve obrtni coni. Razvoj 
poselitve v Občini Miren - Kostanjevica v zadnjem obdobju opredeljuje predvsem 
urbana koncentracija v ravninskem delu občine, kjer živi 67,6 % vseh prebivalcev 
(Občinski…, 2010). Intenzivno kmetijstvo zaznamuje predvsem nižinski ravninski del 
občine. Kmetijska zemljišča se večinoma nahajajo izven območij naselij, v Biljah in 
Mirnu pa se zajedajo tudi v poseljena območja. Nižinski del občine močno zaznamuje 
reka Vipava s svojimi meandri in s pritokoma Biljenski potok (ki se izliva vanjo pri 
Biljah) ter Vrtojbica (ki se izliva vanjo pri Mirnu). Znotraj občine pod Biljami in Mirnu se 
nahaja območje Vrtojbensko – Mirenske podzemne vode. Manjše zaplate gozda se 
pojavljajo med kmetijskimi površinami. 
 
Pred regulacijami in melioracijami so vodotoki tudi poplavljali, zaradi poplav ležijo vsa 
naselja na robu gričevnatega sveta. Poplave se pojavljajo ob okljukih reke Vipave, kjer 
je tudi najpogostejša naselitev in kmetijska obdelava. Na območju poplav kot dejanska 
raba prevladujejo njive in vrtovi, intenzivni sadovnjaki in travniki. Posebno poplavno 
ogrožena sta Miren in Bilje. Posamezna kritična mesta v Mirnu so Japnišče, Vodmat ob 
Mostu, Pri Šelu, v Biljah pa območje ob šoli in cerkvi (Občinski…, 2011a). Pri večjih 
poplavah pride zlasti do vdora v kleti in nižje ležeče predele. Območje ni ogroženo od 
hudourniških vdorov. 
 
Slikovni prikaz namenske rabe ter poplavnega območja reke Vipave se nahaja v prilogi 
G. 
 
 

3.6 Načrtovan prostorski razvoj in ukrepi za zaščito pred poplavami 
 
 

3.6.1 Prostorski razvoj 
 
Po novih OPN so na poplavno območjih, dokler ne bo zagotovljena poplavna varnost, 
prepovedane vse gradnje in drugi posegi v prostor (Smernice…, 2008). So pa na 
podlagi pogojev in s soglasjem pristojnega organa za vodno gospodarstvo, dovoljene: 

 gradnje, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda; 

 gradnje komunalnega in prometnega omrežja ter naprav (tudi parkirišč); 

 urejanje zelenih površin ter odprtih športnih igrišč brez možnosti prekritja, 
dopustne so tudi gradnje montažnih sanitarnih enot in igriščnih ograj; 

 gradnje enostavnih objektov za potrebe kmetijstva in druge ureditve za potrebe 
kmetijstva. 

 
Iz Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (2009) je mogoče 
razbrati, da se dopušča gradnja objektov, kot so pregrade in jezovi, objekti za varstvo 
pred škodljivim delovanjem voda, objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, cestni in 
železniški mostovi ter premični mostovi in brvi. Za vse posege v reko Vipavo in 
priobalno zemljišče je treba pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe za 
vodno gospodarstvo in za varovanje narave. Premostitve reke Vipave in gradnja na 
vodnem zemljišču mora biti načrtovana tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da 
se ne poslabšata stanje reke in vodni režim. Dovoljene so sonaravne hidroregulacije in 
zaščite pred poplavami v kamniti izvedbi. Mlini, male vodne elektrarne, ribogojnice ipd. 
so dovoljene na lokacijah, kjer so mlini in žage že bili in je možna njihova obnova ali 
postavitev sorodnega objekta, ki bistveno ne spreminja hidroloških razmer. Ohranja se 
brzice in tolmune. Odvzem mineralnih agregatov iz struge je možen samo na lokacijah, 
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ki jih določijo stroke rudarstva, hidrotehnike, varstva okolja in narave. Ob bregovih se 
lahko uredi pešpoti, kolesarske steze in poti za vzdrževanje in čiščenje struge. V 15 m 
pasu ni dovoljena gradnja stavb, razen v primeru mlinov, ribogojnic, malih vodnih 
elektrarn, merilnih naprav monitoringa voda, mostov, brvi, dostopov do vode in črpališč 
požarne vode. V 15 m pasu se ohranja naravno vegetacijo z avtohtonim rastlinstvom, 
hidrofilne ekotope in obstoječo gozdno ali kmetijsko rabo. Širitev kmetijske rabe proti 
reki v 15 metrskem pasu ni dovoljena. Odvzem plavin zaradi varstva pred poplavami je 
dovoljen kjerkoli.  
 
Pri urejanju in ohranjanju vodnega režima se mora upoštevati naravno dinamiko in 
sonaravno urejanje odtočnega režima tako, da se ohranjajo naravne retenzijske 
sposobnosti prostora oziroma, če je mogoče, zagotavlja njegovo ponovno vzpostavitev. 
Ob izkazanem javnem interesu se retenzijske površine ali obseg vodnega režima lahko 
zmanjšuje, vendar le ob ustrezni nadomestitvi teh površin oziroma izvedbi drugih 
izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšata poplavna varnost, vodni režim 
in stanje voda. Rabo prostora, ki lahko vpliva na spremembe odtočnega režima, se 
usmerja izven teh območij. 
 
V skladu z Uredbo je znotraj poplavnih območij (tudi v obstoječih Prostorskih načrtih) 
gradnja možna na osnovi predhodno izdelanih kart poplavne in z njimi povezane 
erozijske nevarnosti, razen v primeru, da je bilo gradbeno dovoljenje, lokacijsko 
dovoljenje, vodno soglasje oziroma okoljevarstveno dovoljenje izdano pred uveljavitvijo 
Uredbe. Na podlagi smernic ARSO zahteva študijo poplavne nevarnosti in ogroženosti, 
kjer se preverijo sedanja poplavna območja ter predlagajo dodatni ukrepi za 
zagotavljanje poplavne varnosti ter v primeru zmanjšanja poplavnih površin zaradi 
načrtovane gradnje zagotovijo nadomestna retenzijska območja. 
 
Na poplavno ogroženih območjih v Mestni občini Nova Gorica so v Prvačini predvideni 
posegi v vzhodnem in zahodnem delu naselja, kjer se načrtuje zgoščevanje obstoječe 
stavbne strukture, predvidena pa je tudi širitev poslovne cone (Občinski…, 2011b), 
katera je razlog za študijo poplavne varnosti.  
 
V Občini Vipava sprememb v namenski rabi zemljišč v poplavnem območju Vipave, 
Močilnika in Bele ni načrtovanih (Okoljsko…, 2011). V bližini vodotoka se ne načrtuje 
nobene nove poselitve, širjenje urbanih površin v mestu Vipava pa je omejeno. Tako se 
ohranjajo proste površine med obrtno cono in domom starejših občanov. Pri gradnji v 
bližini strug je potreben ustrezen odmik gradnje od brežine, s čimer se ohranja obrežna 
vegetacija. Znotraj poplavnih območij se nahajajo posamezna stavbna zemljišča. 
Takšna so območja zelenih površin ob domu starejših v Vipavi in površin za 
proizvodnjo ob hitri cesti. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo potrebno izvesti 
protipoplavno študijo.  
 
V Občini Ajdovščina je predvidena širitev proizvodne dejavnosti na Planini, ureditev 
zelenih površin na sedanjem območju najboljših kmetijskih zemljišč v Uhanjah ter nižje 
pri Dulanovem mlinu, predvidena so tudi območja stanovanj v Dolenjah. Na območjih 
razpršene gradnje se določajo stavbna zemljišča, na katerih stavbe že stojijo in sicer 
legalno zgrajeni objekti (Odlok…, 2009). Razširitev gradbene parcele je možna le, če to 
vizualni, ambientalni, naravovarstveni, okoljevarstveni in drugi razlogi dopuščajo. 
Razširitev je dopustna samo za potrebe bivalnega okolja družine, za posodobitev 
kmetije, ureditev kmečkega turizma ipd. Gradnje se ne načrtuje na poplavnih območjih 
reke Vipave.  
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V Občini Renče - Vogrsko je bila dana pobuda za izgradnjo obrtne cone v Renčah ter 
izgradnja kanalizacije in čistilne naprave (povzeto iz Zapisnika 6. in 8. seje občinskega 
sveta občine Renče - Vogrsko). Ker ozemlja ležijo na poplavnem območju, je za 
pridobitev gradbenega dovoljenja potrebna protipoplavna študija. 
 
Širitve območij stanovanj se v Občini Miren – Kostanjevica na poplavnih območjih 
pojavljajo v Mirnu, nezazidana stavbna zemljišča pa na poplavnih območjih tako v 
Mirnu kot v Biljah (po Občinski…, 2011a). Za pridobitev gradbenega dovoljenja bo 
potrebna protipoplavna študija. 
 
 

3.6.2 Zaščita pred poplavami 
 
Vedenje o vodnih razmerah in zavedanje o moči vode je bilo skozi generacije vtkano v 
zavest naših prednikov in je tako vplivalo na razvoj družbe. Tudi danes so zanesljive 
informacije o razmerah in trendih na področju vodnih virov pomembna podlaga 
trajnostnemu razvoju družbe. Sistem zgodnjega opozarjanja pred hidrološkimi ekstremi 
in nadaljnji ukrepi državnih služb povečujejo varnost prebivalcev in imetja v obvodnem 
svetu (Žlebir in sod., 2006). Da bi bilo ukrepanje ob poplavah organizirano in 
učinkovito, je potrebno pripraviti ustrezne načrte. Za primer katastrofalnih poplav se 
pripravijo Načrti zaščite in reševanja ter pomoči ob naravnih nesrečah. Ti se pripravijo 
na lokalni (občine), regionalni (izpostave Urada Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, v nadaljevanju URSZR) in na državni ravni (URSZR v sodelovanju z 
Ministrstvi).  
 
Decembra 2011 so na izpostavi URSZR v Novi Gorici sprejeli Načrt ukrepanja ob 
velikih padavinah v Severnoprimorski regiji, s katerim se urejajo ukrepi in dejavnosti za 
zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih možnosti za življenje na 
prizadetih območjih, ki so v regijski pristojnosti. Načrt zaščite in reševanja ob poplavah 
lokalnega značaja pripravi občina. 
 
Urad za meteorologijo je v vlogi državne meteorološke službe pristojen za izdajanje 
opozoril pred vremenskimi ujmami. Hidrološka prognostična služba spremlja stanje 
vodostajev v Republiki Sloveniji. V vseh primerih, ko reke in gladina morja presežejo 
pogojne vodostaje, se začne v hidrološki prognostični službi izredno spremljanje in 
obveščanje. Ob izrednih hidroloških situacijah se pretoki merijo tudi na lokacijah, ki 
niso zajete v mreži merilnih mest, na primer ob visokih vodah za namen določanja 
poplavnih linij, oceno škode ob poplavah ali za pridobitev podatkov, ki so večjega 
pomena za obrambo pred poplavami in vodno gospodarstvo. Preko URSZR Hidrološka 
prognostična služba prognoze posreduje vsem centrom za obveščanje v regijah in 
vsem uporabnikom – lokalnim skupnostim. Predvsem prebivalci na ogroženih območjih 
morajo biti seznanjeni s tveganjem (Načrt ukrepanja…, 2011). Zato so dnevna poročila 
o hidroloških razmerah v Sloveniji, napovedi hidroloških razmer in opozorila pred 
poplavami javljena tudi na teletekstu RTV SLO, spletne strani ARSO, radijskim hišam, 
podatki pa so posredovani tudi v mednarodno izmenjavo.  
 
Pravočasno izdana opozorila so tako eden najpomembnejših elementov za 
zmanjševanje poplavnih škod. Tako je bilo v decembrski povodnji 2009 prvič 
uporabljeno opozarjanje javnosti pred poplavami s sistemom barvne kode (Polajnar, 
2010) – Hidroalarm. Po idejni zasnovi Hidroalarma v letu 2009, je bil leta 2010 
opozorilni sistem Meteoalarm že v fazi nadgradnje s podsistemom Hidroalarm. V času 
pred in med septembrsko povodnjijo 2010 je hidrološka prognoza izdelala 24 opozoril s 
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tekstovnim opisom stanj, napovedi in Hidroalarm kartami nevarnosti (slika 39). Pri 
modelski napovedi pretokov rek na posameznih vodomernih postajah so prikazane 
opozorilne vrednosti pretokov z barvno kodo. Ob prekoračitvi napovedanega pretoka 
se izriše opozorilna karta Hidroalarm in z ustrezno barvo obarva ogroženo območje v 
Sloveniji. Najvišjo nevarnost pomeni rdeča barva, ki naznanja obsežne silovite poplave. 
Hidroalarm je namenjen podrobnejši geografski opredelitvi poplavne nevarnosti in 
izhodišču za nadaljnje pridobivanje informacij o predvidenem razvoju in odzivu na 
prihajajočo naravno ujmo (Pogačnik in sod., 2010). Nadgradnja še vedno traja. 
 

 
Slika 39: Hidroalarm izdan ob poplavah med 17. in 19. septembrom 2010. Večina napovedi se 

je uresničila. (Polajnar, 2011a) 

 
V ARSO poleg razvoja sistemov za napovedovanje pretokov rek in za zgodnje 
opozarjanje z barvno kodo Hidroalarm namenjajo posebno pozornost ozaveščanju 
pred poplavami. Konec leta 2010 so začeli uresničevati projekt Moč voda, katerega 
namen je povečati zavedanje o sobivanju s poplavami in vplivati na boljšo samozaščito 
prebivalcev. Sestavni del akcije je tudi nameščanje opozorilnih tablic z oznako najvišje 
izmerjene gladine vode ob poplavah (Polajnar, 2011b), ki so jih pred leti nameščali na 
hidrološke postaje, zdaj pa pozivajo lokalne skupnosti, da jih namestijo tudi na vidne 
objekte na svojem območju (slika 40). Tako bo njihov opozorilni namen hitreje dosegel 
širši krog prebivalcev poplavno ogroženih območij (Polajnar, 2011b).  
 

   
Slika 40: Opozorilne tablice nameščene na vodomerni lati (levo) (Polajnar, 2011b) in drevesu 

ter merilni hišici v Mirnu (v sredini in desno) (Goričan, 2012) 

 
Regijski center za obveščanje (v nadaljevanju ReCO) Nova Gorica je o nevarnostih 
poplav oziroma hudourniških voda lahko obveščen preko Centra za obveščanje 
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Republike Slovenije, lahko pa tudi od pristojnih občinskih organov in služb ter tudi od 
občanov na številko 112. Člani štabov Civilne zaščite občin, poverjeniki za Civilno 
zaščito, poveljniki gasilskih društev in drugi pripadniki sil za zaščito, reševanje in 
pomoč si ob močnem dolgotrajnejšem deževju, ko vodotoki pričnejo naraščati, večkrat 
ogledajo situacijo na terenu in svoja opažanja posredujejo na ReCO Nova Gorica 
(Načrt ukrepanja…, 2011). ReCO ob poplavah oziroma hudourniških vodah obvesti vse 
službe, ki so vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in so 
organizirane na državni, regijski in lokalni ravni. Le-te vključujejo vse sile za zaščito, 
reševanje in pomoč (gasilci, Civilna zaščita, lokalne javne službe itn.), ki so pripravljene 
za interventno delovanje in pomoč tudi ob škodljivem delovanju voda. Za obveščanje 

prebivalcev o stanju na prizadetem območju so zadolžene občine, ki načine in oblike 
obveščanja opredelijo v načrtih zaščite in reševanja. Informacije o razmerah na 
prizadetem območju občine posredujejo preko javnih medijev in na druge, krajevno 
običajne načine. Priporočljivo je, da občine za dodatne informacije objavijo posebne 
telefonske številke oziroma po potrebi organizirajo informativne centre. Izvajanje 
zaščitno – reševalnih ukrepov v prizadeti občini je v pristojnosti občine. V kolikor občina 
s svojimi silami in sredstvi ne more izvesti zaščitnih ukrepov, lahko za pomoč zaprosi 
regijo (Načrt ukrepanja…, 2011). 
 
Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se pričnejo izvajati takoj po prvih obvestilih 
o zvišanju vodostaja rek. Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja ob 
poplavah oziroma hudourniških vodah opredeliti kako vodnogospodarske javne službe, 
upravljavci objektov in drugi pristojni organi poostrijo nadzor nad zadrževalniki vode, 
jezovi in nasipi v primeru, da bi narasle vode lahko te objekte poškodovale, kdaj 
nastopi čas za rušenje naravnih pregrad in praznjenje umetnih akumulacij, katere sile 
se bodo uporabile za utrjevanje nasipov in kako bo potekalo sodelovanje med 
vodnogospodarskimi javnimi službami, upravljavci objektov, drugimi pristojnimi organi 
in štabom Civilne zaščite občine. Štabi Civilne zaščite občin in Štab Civilne zaščite za 
Severno primorsko ter enote Civilne zaščite, državne in lokalne gospodarske javne 
službe in druga podjetja morajo takoj ob pojavu nevarnosti za nastop visokih voda 
začeti z izvajanjem operativno zaščitnih ukrepov. Izvajajo se ukrepi dodatne obrambe 
nasipov, zapora ali ščitenje prometnic, evakuacija prebivalcev, izpraznitev kleti, 
stanovanjskih površin, skladišč, prekinitev nekaterih aktivnosti vezanih na vodotoke 
(odvzem vode) ipd. (Načrt ukrepanja…, 2011). Ti ukrepi so mogoči, če je bilo na 
nevarnost dovolj zgodaj opozorjeno. 
 
Država naloge vzdrževanja vodotokov zagotavlja preko gospodarske javne službe. 
Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega utrjevanje bregov in dna površinskih 
voda, skrb za pretočnost struge tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih 
naplavin, košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje 
plavja, odpadkov in drugih predmetov. Pri tem morajo upoštevati določene omejitve v 
prostoru (kot je Natura 2000) in košnje in sečnje izvajajo v za to določenih terminih. 
 
Občine morajo poskrbeti za vzdrževanje utrditve brežin, ki varujejo pred erozijo in tako 
zmanjšajo škodo, ki bi nastala ob visoki vodi. Večjih del kot so novi nasipi se ne izvaja 
in se ohranja izlivne površine ob reki. Zagotavljati morajo ustrezne sonaravne 
regulacije pritokov Vipave. 
 
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem procesu izdelujejo, 
uporabljajo, skladiščijo ali prevažajo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter 
energetske pline ali opravljajo drugo dejavnost, ki predstavlja nevarnost za nastanek 
nesreče, morajo pripraviti oceno ogroženosti pred poplavami, načrt zaščite in 
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reševanja, zagotoviti obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih (Banovec, 2003). Tako 
poleg zaščite delavcev in lastnih osnovnih in proizvodnih sredstev poskrbijo tudi za 
ustrezno zaščito okolja in drugih prebivalcev. V poplavah namreč pogosto pride do 
razlitij oziroma izpiranj številnih nevarnih snovi.  
 
Višino škode je mogoče preprečiti s pravočasnim preventivnim ukrepanjem v vseh 
okoljih. Gregorič (2010) prikazuje in svetuje različne načine varovanja pred poplavami. 
Objekte se lahko varuje z nasipi, pregradami, zaščitnimi zidovi, protipoplavnimi vrečami 
s peskom, paletnim in montažnim jezom, namočljivimi vrečami, možno je tudi 
preusmerjanje manjših potokov. Veliko lahko naredijo tudi prebivalci sami, tako da 
zatesnijo okna, vrata ter vse ostale odprtine, skozi katere bi lahko voda udrla (dotoki, 
odtoki, ventili…). Ob poplavi so najbolj prizadeti kletni in pritlični prostori objektov 
oziroma prostori (zaprti ali odprti) do zgornje meje pritličja. Zato lahko protipoplavno 
razporejene materialne dobrine v prostoru, ob pravočasnem obveščanju in ukrepanju 
odgovornih oseb in izvajalcev, zmanjšajo višino škode, ki jo na materialnih sredstvih 
povzroči poplava. To pomeni razporeditev proizvodne, delovne, osebne in druge 
opreme večje vrednosti v višje etaže, uporabo kletnih in pritličnih prostorov tako, da jih 
je možno hitro izprazniti in prilagoditi poplavnim razmeram ter namestitev opreme 
manjše vrednosti v teh prostorih objektov, ki se nahajajo na območju poplav. 
Priporočen je tudi vodotesen premaz zidov in površin v višini možnega poplavljanja ter 
izbira ustrezne talne podlage v območju poplavljanja (priporoča se keramika).  
 
 

3.6.3 Karte poplavne ogroženosti 
 
Osnova za določitev kart poplavne ogroženosti je opozorilna karta poplav, na podlagi 
katere se naredi karta poplavne nevarnosti. Ko se oceni še stopnjo ranljivosti in 
škodnega potenciala, se lahko izdela karte poplavne ogroženosti. 
 
Opozorilna karta poplav, ki je dostopna na spletu, je le informativne narave. Njen 
namen je le podati prvo informacijo o obsegu in pogostosti poplav na posameznem 
območju. Opozorilna karta je bila narejena s povzemanjem različnih virov. Kjer 
poplavno območje ni označeno, ne pomeni, da na tem območju možnosti za poplave 
ni. Prav tako je možno, da so ponekod prikazana območja preobsežna. Pogojno 
uporabna je za državni nivo, poleg tega so podatki na njej zastareli, saj ni upoštevanih 
zadnjih poplav ali morebitnih ureditev. Poplavne linije so izračunane le za večje 
vodotoke, kar ne pomeni, da se poplave ob manjših vodotokih ne pojavljajo. Je karta v 
natančnosti 1:50 000 ali manjšem merilu, iz česar izhaja, da je merilo premajhno za 
apliciranje pojavov na lokalni nivo. Opozorilna karta zato ni namenjena umeščanju 
objektov v prostor ter še manj odčitavanju visokovodnih gladin (Hojnik, 2009). Ker na 
podlagi le-te ni moč sklepati o poplavnih območjih na lokalni ravni, mora ARSO, 
oddelek za povodja reke Soče (oziroma izvajalec obvezne državne javne službe s 
področja urejanja voda na območju povodja reke Soče - Hidrotehnik d.d.) ob vsakih 
poplavah na povodju reke Soče izrisati poplavne linije, ki so osnova za dopolnitev 
opozorilne karte poplav. Le-te so nato posredovane Inštitutu za vode Republike 
Slovenije. Namen le-tega je posodobitev opozorilne karte poplav za Slovenijo, ki bi 
omogočala natančnejši pregled poplavnih območij. 
 
Poplavne linije so izrisane na podlagi terenskih ogledov vodotokov, ki so poplavljali in 
imeli visok vodostaj. Podatke o dosegu visoke vode dobijo tudi iz na dan poplav 
posnetih fotografij poplavljenih površin ter fotografij sledi visoke vode, ko je voda že 
odtekla (slika 41). Kjer dostop zaradi visokih voda ni bil mogoč so opravljeni terenski 
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ogledi in poizvedovanje pri domačinih po znižanju gladine vodotokov. V pomoč so jim 
tudi orto-foto posnetki predvsem za lokacije, kjer ni podatkov o poplavljenih površinah. 
Za lažjo izvedbo in natančnejši izris poplavne linije opazujejo določene točke, ki pa se 
jih po potrebi opušča ali pa dodaja nove, v primeru da tam ni več možno merit oziroma 
niso več uporabne. 
 

   
Slika 41: Oznake dosega vode v Renčah (levo), Orehovljah (most čez potok Vrtojbica) (v 

sredini) in na lokalni cesti Male Žablje – Velike Žablje čez potok Vrnivec (desno)  
(Hidrotehnik, 2012) 

 
Pri pripravi strateškega in izvedbenega dela prostorskih aktov občine, ki so podlaga za 
pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, 
morajo biti upoštevana obvezna izhodišča in smernice s področja upravljanja z vodami, 
ki jih pripravi MKO (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) oziroma ARSO.  
 
Občinam je opozorilna karta poplav osnova za (nov) OPN oziroma karto poplavne 
ogroženosti. Opozorilna karta poplav je na oddelku za povodja reke Soče dostopna 
vsem občinam na tem območju. Na njej so izrisane poplavne linije Načrta obrambe 
pred poplavami (iz leta 1993, ko so bile izrisane prve poplavne linije in ki služi za 
primerjavo obsega do tedaj znanih poplavljenih površin in površin, ki so poplavljene ob 
zadnji poplavi), linija predhodne poplave ter linija, do koder je segala voda ob zadnji 
poplavi. Na tej karti se upošteva najboljšo možno varianto. Gradnja objektov je tako 
dovoljena le tam, kjer visoka voda še nikoli ni poplavljala, poplavne površine pa 
predstavljajo pomembno retenzijo za poplavno varnost dolvodnih naselij, zato je treba 
te površine ščititi. Na poplavnih območjih posegi, ki povečujejo ogroženost, niso 
dovoljeni. V kolikor namerava lokalna skupnost zaradi lastnih razvojnih interesov 
posegati na območja, kjer lahko nastanejo poplave in erozija in so prikazana na 
opozorilni karti poplav in erozije, lahko sama podrobneje določi poplavna in erozijska 
območja ob smiselni uporabi določb Pravilnika in Uredbe (Smernice…, 2008).  
 
Na ravni občine je torej odločitev, ali bo posegala v poplavna območja, določena z 
opozorilno karto poplav. Če želi občina graditi na trenutnem poplavnem območju, mora 
sama narediti/naročiti študijo novih kart poplavne ogroženosti, upoštevajoč potencialno 
novogradnjo. Novogradnja je mogoča ob upoštevanju sanacijskih in omilitvenih 
ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti celotnega območja pred stoletnimi vodami. 
Ob vsem tem pa je potrebna potrditev novih mej poplavnih območij na MKO. 
 
V Občinah Ajdovščina in Vipava se za izdelavo kart poplavne ogroženosti še niso 
odločili. V teh občinah se pri pripravi OPN poplavnim območjem preprosto izognejo, kar 
je tudi prvotni namen. Vsa nova gradbena zemljišča načrtujejo izven poplavnih con ali 
pa ukinjajo obstoječe. V Občinah Renče – Vogrsko ter Miren – Kostanjevica so karte 
poplavne ogroženosti v postopku izdelave. Le Mestna občina Nova Gorica ima 
pripravljen osnutek karte razredov poplavne nevarnosti. Za to občino jo bomo tudi 
podrobneje predstavili. 
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Karta poplavne nevarnosti v Mestni občini Nova Gorica 
 
V Mestni občini Nova Gorica stanje poplavne nevarnosti ob reki Vipavi močno omejuje 
prostorski razvoj. Zaradi razvojnih pritiskov na območju Prvačine oziroma pobude za 
izvedbo poslovne cone (gradnja nove poslovne stavbe), je bila izvedena študija 
poplavne nevarnosti na Inštitutu za vodarstvo. Karte predstavljajo osnovo za nadaljnji 
prostorski razvoj območja z vidika zagotavljanja poplavne varnosti.  
 
Za potrebe bolj natančne določitve poplavne linije, predvsem pa zaradi določitve kart 
poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti, je bila na območju Prvačine 
izvedena hidrološko hidravlična študija visokih voda (Hidrološko hidravlična…, 2010) 
med križanjem železnice Prvačina – Dornberk in čistilne naprave Prvačina (sliki 42 in 
43). Karta nevarnosti tako velja za širše območje, ne le za območje nameravanega 
posega.  
 

 
Slika 42: Območje obdelave zajeto v hidrološko hidravlični študiji glede na opozorilno karto 

poplav (Hidrološko hidravlična…, 2010: 4) 

 

 
Slika 43: Karta obravnavanega območja z elementi obdelave (Hidrološko hidravlična…, 2010) 
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Račun toka na poplavnih ravnicah je bil izveden nad LIDAR posnetkom območja, 
meritve karakterističnih profilov struge reke Vipave pa so bile izvedene s terestičnim 
snemanjem. Opravljeni so bili terenski ogledi območja, kjer so popisali vso obstoječo 
infrastrukturo (prepuste, mostove…) ter popis poplavnega stanja ob zadnjih poplavah 
septembra 2010 (tudi po pričevanjih prebivalcev na tem območju). Na podlagi izdelanih 
kart so bile opredeljene smernice in priporočila za izboljšanje stanja poplavne varnosti. 
Predlagana rešitev je vezana na celostno ureditev območja, vključno z ureditvijo ceste 
Dornberk – Prvačina in sanacijo neustrezne odvodnje.  
 
Območje poplavne in erozijske nevarnosti je območje, na katerem je na podlagi analize 
geografskih in geoloških značilnosti prostora, hidroloških podatkov in značilnosti 
vodnega toka določena verjetnost nastanka naravnega pojava, lahko pa tudi njihova 
moč (Pravilnik…, 2007). Karta poplavne nevarnosti je prikazana v prilogi I. 
 
Na podlagi izračunov in izdelane karte poplavne nevarnosti je razvidno, da je poplavno 
območje reke Vipave na območju Prvačine razvito na desno poplavno ravnico saj se 
leva stran hitro vzpenja (Hidrološko hidravlična…, 2010). Na dolvodnem območju 
prihaja tudi do bolj intenzivnega prelivanja leve poplavne površine, kot posledica 
levega zavoja reke Vipave, spremembe topografije terena, delno pa tudi zaradi blokade 
poplavnega toka, ki jo povzroča nasip čistilne naprave Prvačina. Prihaja tudi do 
prelivanja ceste Prvačina - Dornberk, in sicer na najnižjem območju. Zaradi velikih 
pretokov in dolgotrajnosti poplavnega vala, pri dogodku s 100-letno povratno dobo na 
analiziranem območju prihaja tudi do globin višjih od 1,5 m. Specifičen je tudi poplavni 
tok, ki se na območju, zajetem v hidravličnem modelu, razvije v primeru visokih voda, 
in sicer med cestnim in železniškim mostom, kjer reka Vipava prelije nasip na desnem 
bregu in se prične razlivati med cesto in železnico, dokler ne prečka ceste Dornberk – 
Prvačina, kjer se združi s poplavnim tokom na desnobrežnih ravnicah reke Vipave. 
Posledično je v območju globin manjših od 0,5 m (pri Q100) tudi državna cesta 
Dornberk – Nova Gorica (na mestu prelivanja), s čemer je v primeru visokih voda 
prekinjena prometna povezava (Hidrološko hidravlična…, 2010). Glede na analize 
območje severno od železnice z vidika tujih voda ni poplavno ogroženo. 
 
Razred poplavne nevarnosti je določen z verjetnostjo nastanka poplavnega dogodka in 
njegovo močjo (Pravilnik…, 2007) in kaže na potencialno nevarnost z vidika poplav. 
Karta razredov poplavne nevarnosti je prikazana v prilogi J. 
 
Karta razredov poplavne nevarnosti za Prvačino izkazuje vsa štiri območja nevarnosti. 
Nevarnosti so zaradi majhnega padca terena in preprek v vodnem toku (breskovi 
nasadi prečno na tok vode) zgolj posledica globin, ki lokalno presežejo tudi 1,5 m, 
hitrosti na poplavnih površinah pa ne presegajo 1 m/s. Do povišanja hitrosti pride v 
primeru prelivanja glavne ceste Prvačina - Dornberk in navezovalne ceste na mestu 
zamašenega prepusta, vendar tudi tam hitrosti ne presegajo 1 m/s. Poplavna območja 
neposredno ob strugi, kjer prevladujejo kmetijske površine in sadovnjaki, se večinoma 
nahajajo na območju srednje in velike nevarnosti, ki je delno posledica večjih globin, 
delno pa posledica dosega pretoka z 10-letno povratno dobo. 
 
Analize so pokazale, da je celotno analizirano območje Prvačine precej poplavljeno, 
kljub vsemu pa je večina poplavljenih površin kmetijskih. Skoraj celotna poselitev 
območja se nahaja severno od železnice in je tako z vidika poplav tujih voda 
neproblematična. Kljub vsemu pa ostajata dve poseljeni območji južno od železnice 
(Struge in Draga) delno poplavno ogroženi. Slednje je razvidno tudi iz karte poplavne 
nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti, kjer je znotraj poplavnih linij tudi več hiš na 
spodnjem delu naselja Prvačina – Struge (Hidrološko hidravlična…, 2010).  
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Glede na model poplavna voda reke Vipave ne sega do območja poselitve v naselju 
Drage, predvsem zato, ker je dvignjeno. Najverjetnejši krivec za poplave v septembru 
2010 so bile zaledne vode, ki so se stekale na območje zaradi neurejenega odtoka, 
poleg tega je bilo zaradi visoke vode Vipave odvajanje zalednih voda vanjo ovirano. 
Bolj problematično pa je naselje Struge. Naselje je sicer dvignjeno, vendar sega visoka 
voda Vipave vse do roba platoja, kjer se nahaja poselitev. Dvignjeno območje posega 
tudi na poplavni tok Vipave, kar vodi do padca hitrosti in dviga gladin. Poplavna voda 
se tako delno zateka na dvorišča objektov, ki se nahajajo na robu poselitve. 
 
Ugotovljeno je bilo, da je ogroženost vezana predvsem na naselje Struga ter 
infrastrukturo (prelivanje ceste Prvačina – Dornberk). Predlagan je dvig infrastrukture z 
izvedbo nasutja, s čimer bi se omogočila pomembna prevoznost državne ceste Štanjel 
– Dornberk – Nova Gorica tudi v času povišanih pretokov. V iskanje celovite rešitve bi 
bilo treba vključiti tudi malo hidroelektrarno Gradišče. Jez Gradišče je bil zgrajen za 
potrebe male hidroelektrarne Gradišče. Ob izvedbi nasipov na desnem bregu reke 
Vipave gorvodno od jezu Gradišče pri izračunu gladin visokih voda ni bilo upoštevano 
zaplavljanje za jezom, posledica tega pa so bile poplave na delu naselja Prvačina pod 
cesto ter poplavljenost ceste Nova Gorica – Sežana. Nasipe je potrebno sanirati. 
Oblikovalci prostora – občina – ter upravljavci z vodno infrastrukturo in vodotoki – 
Republika Slovenija – morajo biti usmerjeni tudi v omilitvene ukrepe – razvoj 
zadrževalnikov v porečju reke Vipave. Nadomestni volumni bodo zagotovili ohranjanje 
hidrološkega režima območja (obstoječe zadrževanje in razlivanje brez pospeševanja 
odtoka v dolvodni smeri) in tako ne poslabševali stanja dolvodno, ki je že tako močno 
poplavno ogroženo (Miren, Renče) (Hidrološko hidravlična…, 2010). 
 
Območja poplavne nevarnosti za Prvačino še niso uradno potrjena in zato niso 
veljavna. Potrebna je potrditev z MKO (oziroma Inštituta za vode Republike Slovenije). 
Na podlagi želja in razvojnih ciljev občine se bo izdelala nova študija, ki bo vključevala 
novogradnjo (z nasipom) in omilitvene ukrepe (z zadrževalnikom). Če bo ta študija 
sprejeta in bodo nove poplavne meje na MKO potrjene, se na podlagi le-teh lahko 
določijo novi prostorski plani oziroma nova območja pozidave. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 

4.1 Analiza povratnih dob 
 
Namen analize je bila ocena povratnih dob za maksimalne vrednosti količin pretokov in 
padavin za visokovodne dogodke konec marca 2009, konec decembra 2009 in v 
sredini septembra 2010 v daljšem obdobju. Računali smo za vsako merilno postajo 
posebej.  
 
Uporabili smo Gumbelovo statistično metodo ekstremnih vrednosti, ki nam za izbrane 
povratne dobe 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250 in 500 let daje ocenjene vrednosti količine 
pretokov in padavin, lahko pa nam za izbrane vrednosti količine pretokov in padavin 
daje ocene povratnih dob. 
 
Za izračun ustreznih povratnih dob se predpostavlja, da se največji letni naliv oziroma 
letni pretok vodotoka porazdeljuje po Gumbelovi porazdelitvi (Turk, 2011). Glede na to 
predpostavko smo za vsako posamezno leto izločili največje izmerjene vrednosti 
pretokov - konice, ki so zbrane v preglednici 2 in najvišje izmerjene dnevne vrednosti 
za padavine, zbrane v preglednici 3. Podatke o dnevni količini padavin  smo zbrali iz 
arhiva državne meteorološke službe ARSO, podatke o konicah pretokov pa iz 
hidrološkega arhiva ARSO - Tabelarični pregled mesečnih ekstremov. 
 
Ker so začele postaje obratovati v različnih obdobjih, imamo na razpolago različno 
dolge nize podatkov. Zaželeni so bili kontinuirano merjeni podatki, brez časovnih 
lukenj, opazovani daljše obdobje. Čim daljša je doba, večja je zanesljivost, saj lahko na 
kratke podatkovne nize vpliva klimatska spremenljivost, kar lahko vodi do zavajajočih 
rezultatov. V analizo smo zato vključili podatke o pretokih in padavinah, daljše od 15 
let. Kjer to na letni ravni ni bilo mogoče, smo izločevali podatke po naslednjem ključu: 
če so se merjenja pretokov začela proti koncu leta ali pa je bil merjen tisto leto le 
vodostaj (primer Vipava I, Dolenje) smo podatke za to leto izključili iz analize. V 
primeru, da so manjkali podatki med časovnim okvirom merjenj, smo te podatke ne 
glede na manjkajoči obseg upoštevali, saj bi v nasprotnem primeru nastala prevelika 
časovna vrzel, ki bi prispevala k še večji nezanesljivosti. 
 
V Vipavi in Mirnu se je lokacija vodomerne postaje s časom spremenila. Ker točne 
lokacije prve vodomerne postaje v Vipavi ne vemo, bi bila združitev podatkov z drugo 
postajo nesmiselna. V primeru postaje v Vipavi imamo za drugo vodomerno postajo 
Vipava I dovolj podatkov za analizo povratnih dob, zato smo v analizi upoštevali 
podatke le iz te vodomerne postaje. V Mirnu je bila prva lokacija vodomerne postaje 
(Miren) pred mostom, leta 2003 pa so jo postavili za most (Miren I). Ker sta lokaciji 
postaj blizu in med njima ni večjih dotokov, smo podatke obeh postaj združili v en niz.   
 
Za analizo povratnih dob ekstremnih padavin smo uporabili letne podatke o 24-urni 
količini padavin ob 7:00, kjer smo vzeli najvišjo vrednost. Za primerjavo dnevnega 
poteka količine padavin ter večanja pretoka smo za vodomerno postajo Vipava I vzeli 
padavinsko postajo v Podragi, za primerjavo z vodomerno postajo Dolenje pa 
padavinsko postajo v Lokavcu. Za obe padavinski postaji je bil časovni niz merjenj 
količin padavin prekratek, zato smo postaji izključili iz analize povratnih dob. Povratne 
dobe padavin smo izračunali za padavinski postaji Zalošče in Bilje. 
 
 



69 
 

Preglednica 2: Največje izmerjene vrednosti pretokov (konice) na izbranih vodomernih 
postajah (vir podatkov: ARSO, 2012) 

Leto 

Vodomerne postaje 

Vipava I Dolenje Dornberk Miren (z Miren I) 

Maksimalni dnevni pretok – konica Qvk [m
3
/s] 

1953 / / / 321 

1954 / / / 177 

1955 / / / 167 

1956 / / / 253 

1957 / / / 188 

1958 / / 151 184 

1959 / / 188 281 

1960 47,4 / 166 219 

1961 42,8 / 158 217 

1962 52,3 / 215 312 

1963 38,9 / 192 331 

1964 50 / 202 301 

1965 50,5 / 211 353 

1966 44,2 / 233 320 

1967 50,6 / 178 233 

1968 61 / 196 238 

1969 43,1 / 140 173 

1970 50,3 / 168 204 

1971 44,5 / 147 179 

1972 43,5 / 154 214 

1973 65,1 / 203 288 

1974 63,8 / 289 316 

1975 52 / 170 265 

1976 60,5 / 179 276 

1977 69,8 / 178 275 

1978 52,1 / 161 238 

1979 56,8 / 147 235 

1980 57,9 / 145 216 

1981 54,1 / 122 168 

1982 63,5 / 177 279 

1983 41,9 / 125 194 

1984 51,1 / 141 194 

1985 64,9 / 175 265 

1986 47,7 / 152 210 

1987 70 / 180 271 

1988 48,4 / 120 181 

1989 45,2 / 113 192 

1990 51,5 / 139 205 

1991 52 / 183 258 

1992 69,1 175 194 280 

1993 57,7 144 174 254 

1994 58 162 177 240 

1995 61,3 172 217 319 

1996 50,2 137 154 195 

1997 70 166 185 259 

1998 74,9 192 223 318 

1999 36,6 78,2 123 143 

2000 52,8 146 153 280 

2001 56,9 184 192 289 

2002 50,2 139 192 264 

2003 46,1 144 148 200 

2004 44,4 139 146 207 

2005 42,4 125 147 258 

2006 38,7 111 120 171 

2007 39,8 190 217 246 

2008 48,3 149 191 310 

2009 58,5 211,4 289 377 

2010 68,8 243,5 318 * 437 

* vrednost še ni dokončna 
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Preglednica 3: Najvišje izmerjene dnevne vrednosti padavin na izbranih meteoroloških 
postajah (vir podatkov: Meteo, 2011) 

Leto 

Meteorološke postaje 

Podraga Lokavec Zalošče Bilje 

Maksimalna dnevna količina padavin [mm] 

1962 / / / 44,6 

1963 / / / 66,8 

1964 / / / 133,7 

1965 / / / 154,4 

1966 / / 54,2 60,2 

1967 / / 80,2 74,5 

1968 / / 70,6 55,4 

1969 / / 78,8 74,5 

1970 / / 60,4 72,7 

1971 / / 54,7 48,9 

1972 / / 65,5 53,8 

1973 / / 81,1 78,1 

1974 / / 99,1 50,6 

1975 / / 95,2 77,2 

1976 / / 72,8 66,4 

1977 / / 98,4 65,4 

1978 / / 83,5 68,8 

1979 / / 70,4 68,4 

1980 / / 89,2 68,8 

1981 / / 71,5 59,1 

1982 / / 135,2 62,1 

1983 / / 62,2 74,4 

1984 / / 106,3 70,1 

1985 / / 69,1 73,8 

1986 / / 63,1 87 

1987 / / 82,4 170,5 

1988 / / 65,6 65,8 

1989 / / 73,4 93 

1990 / / 68,5 65,7 

1991 / / 86,3 44,5 

1992 / / 88 88,1 

1993 / / 70,4 109,7 

1994 / / 61,2 72,7 

1995 / / 73,4 103,3 

1996 / / 71,2 74,2 

1997 / / 80 201,5 

1998 / 128,5 88,4 169,1 

1999 / 72,5 54 48,3 

2000 / 76,1 72,6 140,5 

2001 / 92,3 76,8 67,2 

2002 / 94,5 75 70 

2003 / 69,5 67,4 96 

2004 / 72,3 71 75,9 

2005 / 88,8 73 76,8 

2006 / 63,9 65,4 55,5 

2007 / 74,5 50 50,6 

2008 62,3 70 89,8 78,6 

2009 66,2 127,5 155 135,6 

2010 117,7 / 124,4 138,7 

 
Časovni obseg merjenj pretokov in padavin na merilnih postajah ter število uporabljenih 
podatkov je zbran v prilogi H. Postaje, izbrane za analizo, so označene z modro barvo. 
 
Na vodomerni postaji Vipava I so bili maksimalni pretoki izmerjeni 4. novembra 1998 
(74,9 m3/s), 21. avgusta 1977 (69,8 m3/s) in 16. oktobra 1992 (69,1 m3/s). 19. 
septembra 2010 so izmerili pretok 68,8 m3/s, 30. marca 2009 je Vipava dosegla pretok 
58,5 m3/s, 23. decembra 2009 pa 52,5 m3/s. V Podragi so najvišjo vrednost padavin 
izmerili 19. septembra 2010, ko je le-ta znašala 117,7 mm. 
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V Dolenju je bil maksimalni pretok zabeležen septembra 2010, ko je dosegel vrednost 
243,5 m3/s, nekaj manjši konici sta bili zabeleženi 25. decembra 2009 (211,4 m3/s) ter 
30. marca 2009 (211,2 m3/s). 4. novembra 1998 je bil izmerjen pretok 192 m3/s, 13. 
februarja 2007 pa 190 m3/s. V Lokavcu so najvišjo dnevno vrednost padavin izmerili 5. 
novembra 1998 ko je le-ta znašala 128,5 mm, le za milimeter nižja je bila dnevna 
količina padavin 30. marca 2009 (127,5 mm). 23. decembra 2009 so izmerili 86,5 mm 
padavin. 
 
Na vodomerni postaji Dornberk je bil maksimalen pretok izmerjen 19. septembra 2010 
s 318 m3/s. 29. marca 2009 ter 5. novembra 1974 je v obeh primerih znašal 289 m3/s. 
233 m3/s je znašala visokovodna konica 26. oktobra 1966, 25. decembra 2009 pa so 
izmerili pretok 225,5 m3/s. V Zaloščah je največ padavin padlo 30. marca 2009 in sicer 
155 mm. 14. novembra 1982 je padlo 135,2 mm, 19. septembra 2010 124,4 mm, 18. 
septembra 2010 121,2 mm, 23. decembra 2009 pa 62,6 mm padavin. 
 
Na vodomerni postaji Miren so bili maksimalni pretoki izmerjeni 28. septembra 1965 
(353 m3/s), 11. septembra 1953 (321 m3/s) ter 26. oktobra 1966 (320 m3/s). Na 
vodomerni postaji Miren I pa so maksimalni pretok (po sledeh) ocenili septembra 2010, 
ko naj bi znašal 437 m3/s (neuradni podatki). 30. marca 2009 je maksimalni izmerjeni 
pretok znašal 377 m3/s, 23. decembra 2009 pa 307 m3/s. V Biljah je padlo največ 
padavin 31. maja 2010 (138,7 mm), 30. marca 2009 je padlo 135,6 mm, 19. septembra 
2010 103,6 mm, 23. decembra 2009 pa 66,7 mm padavin. 
 
Ko Vipava v Dolenju preseže opozorilno vrednost 100 m3/s, se začne v hidrološki 
prognostični službi izredno spremljanje vodotoka, saj obstaja nevarnost poplavljanja. 
To se dogaja skoraj vsako leto, kar pomeni da Vipava redno poplavlja. Vsakih nekaj let 
pa pride do obsežnih poplav. Po členitvi URSZR (2011b) o ekstremnih poplavah 
govorimo šele pri povratni dobi 50 in več let.  
 
Rezultati ustreznih vrednosti količin pretokov in padavin za določeno povratno dobo (2, 
5, 10, 25, 50, 100, 250 in 500 let), izračunanimi po formulah na strani 25, so prikazani v 
preglednicah 4 in 5.  
 

Preglednica 4: Vrednost pretokov za posamezno povratno dobo po Gumbelovi metodi za 
vsako vodomerno postajo 

Povratna doba [leta] 
Pretok [m

3
/s] 

Vipava I Dolenje Dornberk Miren (z Miren I) 

2 51,62 152,21 169,69 236,77 

5 60,05 185,14 206,86 284,63 

10 65,64 206,95 231,47 316,32 

25 72,70 234,50 262,56 356,35 

50 77,93 254,94 285,63 386,06 

100 83,13 275,23 308,53 415,54 

250 89,97 301,94 338,67 454,36 

500 95,14 322,11 361,44 483,67 
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Preglednica 5: Količina padavin za posamezno povratno dobo po Gumbelovi metodi za 
padavinski postaji Zalošče in Bilje 

Povratna doba [leta] 
Količina padavin [mm] 

Zalošče Bilje 

2 75,39 77,81 

5 93,60 109,63 

10 105,65 130,70 

25 120,88 157,32 

50 132,18 177,07 

100 143,39 196,68 

250 158,15 222,49 

500 169,29 241,98 

 
Povratna doba 2-leti pomeni, da se v povprečju vsaki dve leti zgodi, da pretok oziroma 
padavine dosežejo določeno vrednost. To pomeni, da je vsako leto 50% možnost za 
pojav določene vrednosti. Katastrofalne poplave si lahko sledijo v zelo kratkih obdobjih, 
nato pa jih več let ni. Teoretično 100-letna voda pomeni le, da se enak ali večji 
dogodek lahko zgodi  povprečno dvajsetkrat v dva tisoč letih. Povratna doba pomeni le 
dogovorjeno mejo varnosti, kajti do pojava s povratno dobo tisoč ali deset tisoč let 
lahko pride že jutri (Brilly in sod., 1999). 
 
Ob poplavnem dogodku 29. in 30. marca 2009 so na vodomerni postaji Vipava I 
izmerili pretok z 2 do 5-letno oziroma nekaj manj kot 5-letno povratno dobo. V Dolenjah 
se je vrednost zvišala in pretok je dosegel 10 do 25-letno povratno dobo. V Dornberku 
so zabeležili pretok z nekaj več kot 50-letno povratno dobo, v Mirnu pa pretok s 25 do 
50-letno povratno dobo oziroma nekaj manj kot 50-letno. Padavine so v Zaloščah 
padale s povratno dobo več kot 100 let, v Biljah pa s 10 do 25-letno. 
 
Ob poplavah med 23. in 27. decembrom 2009, je bil v Dolenjah izmerjen pretok z 10 do 
25-letno povratno dobo, medtem ko je v zgornjem toku Vipava poplavljala z obsegom 
rednih, 2-letnih poplav. V spodnjem toku, v Dornberku, so izmerili pretok z 10 do 25-
letno in v Mirnu je bil zabeležen pretok s 5 do 10-letno povratno dobo. Količina padavin 
v Zaloščah in Biljah je dosegla letno do dvoletno raven. 
 
Ob neurju med 17. in 19. septembrom 2010 so zaradi obilnih padavin hitro narasli 
vodotoki. V Vipavi so izmerili pretok več kot 10-letno povratno dobo, v Dolenju je 
dosegel pretok 25 do 50-letno povratno dobo, v Dornberku in Mirnu pa več kot 100-
letno povratno dobo. V Zaloščah so padale padavine s 25 do 50-letno povratno dobo, v 
Biljah pa so namerili padavine z 2 do 5-letno povratno dobo. 
 
Izračunani in združeni podatki so zbrani v preglednici 6. 
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Preglednica 6: Izmerjene maksimalne vrednosti pretokov (ARSO, 2011a in ARSO, 2012) in 
padavin (Meteo, 2011) z ustreznimi povratnimi dobami 

Vodomerna postaja 
(meteorološka postaja) 

Poplavni dogodek 

29. – 30. marec 2009 23. – 27. december 2009 17. – 19. september 2010 

Q [m
3
/s] P [mm] Q [m

3
/s] P [mm] Q [m

3
/s] P [mm] 

Vipava I 
(Podraga) 

vrednost 58,5 66,2 52,5 65,4 68,8 117 

povratna 
doba 

2 do 5-letna * 1 do 2-letna * 
10 do 25-

letna 
* 

Dolenje 
(Lokavec) 

vrednost 211,2 127,5 211,4 86,5 243,5 / 

povratna 
doba 

10 do 25-
letna 

* 
10 do 25-

letna 
* 

25 do 50-
letna 

/ 

Dornberk 
(Zalošče) 

vrednost 289 155 225,5 62,6 318 124,4 

povratna 
doba 

50 do 100-
letna 

več kot 
100-letna 

10 do 25-
letna 

1 do 2-letna 
več kot 

100-letna 
25 do 50-

letna 

Miren (z 
Miren I) 
(Bilje) 

vrednost 377 135 307 66,7 ** 437 103,6 

 povratna 
doba 

25 do 50-
letna 

10 do 25-
letna 

5 do 10-
letna 

1 do 2-letna 
več kot 

100-letna 
2 do 5-letna 

* podatkov za določitev povratne dobe je premalo 
** vrednost še ni dokončna 

 
Ocena povratnih dob pretokov je bila izračunana tudi na ARSO. Pretoki, izmerjeni na 
vodomernih postajah 30. marca 2009, so imeli na Vipavi I povratno dobo 2 leti, v 
Dolenju 10-letno, v Mirnu 50 do 100-letno (povzeto po Polajnar, 2010). Za povodenj od 
23. do 27. decembra 2009 ni ocen o povratnih dobah. V septembru 2010 so ocenili 
pretok v Dolenju na 100-letno povratno dobo, na celotnem vodotoku Vipave pa so bile 
poplave z več kot 50-letno povratno dobo (povzeto po Hidrološko poročilo…, 2010). Do 
različnih ocen povratnih dob je prišlo zato, ker na ARSO običajno za oceno povratnih 
dob uporabijo Pearsonovo in log-Pearsonovo metodo in ne Gumbelove. Se pa slednja 
uporablja za izračune povratnih dob padavin. 
 
Opazili smo, da na velikost pretoka vpliva več dejavnikov, ne le količina padavin. 
Predvsem so pomembne vremenske razmere (tudi v zaledju), razlike v nadmorski višini 
in relief in s tem odtok vode ter velikost same struge in ovire v njej. To lepo ponazarja 
primer Dornberka, kjer je v vseh treh obravnavanih primerih ocena povratne dobe 
največja. Pričakovali bi enako ali vsaj večjo povratno dobo pretoka tudi v Mirnu, vendar 
predvidevamo, da poplavni val rahlo izgubi moč v ravninskem območju med 
Dornberkom in Branikom. Med Zaloščami in Dornberkom Vipava naredi prvi večji 
zavoj, ki vsekakor dodatno prispeva k večjemu razlivanju vode na tem območju. Drugi 
večji meander je v Mirnu, več manjših meandrov pa v Renčah, ki so prav tako dodaten 
razlog večjim pretokom in posledično poplavljanju. Vsekakor so padavine med glavnimi 
vzroki za povečane pretoke na reki Vipavi. V septembru 2010 povečane pretoke 
povzročili nalivi na celotnem območju zahodne Slovenije, torej je bil vzrok za visoke 
vode sočasnost vpliva tujih, lastnih in zalednih voda. V decembru 2009 je bilo krivo 
poleg padavin tudi taljenje snega, ki so ga povzročili nalivi v visokogorju, čeprav v 
dolinskih predelih padavin ni bilo veliko, na kar nakazujeta povratni dobi pretoka v 
Dolenju in Dornberku. Marca 2009 so na povečanje pretoka v Dornberku in Mirnu imele 
skoraj gotovo vpliv več kot 100-letne padavine v Zaloščah, sicer so pa namerili višje 
vrednosti padavin v celotnem porečju Vipave. 
 
Glavni problem pravilnega upoštevanja padavinskih podatkov je njihova prostorska 
porazdelitev ter porazdelitev padavinskih merilnih postaj. Velikokrat se zgodi, da 
padajo v Novi Gorici obilne padavine, medtem ko jih v Vipavi pade le nekaj mm ali pa 
padavin sploh ni (seveda se dogajajo tudi obratni primeri). Za ugotovitev, kolikšen je 
vpliv lastnih padavin na količino vode v strugi, so potrebne merilne postaje padavin v 
bližini merilne postaje na vodotoku, za kar sta se izkazali primerni padavinski postaji 
Bilje in Zalošče. Za primerjavo v drugih dveh primerih smo sicer vzeli najbližje delujoče 
padavinske postaje, vendar so le-te postavljene tudi kakšen kilometer ali več stran in 
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zato niso primerne za določitev vpliva lastnih voda na pretok, nam pa dajo približno 
oceno o padavinskih razmerah na tistem območju. Za ugotovitev kolikšen je direkten 
vpliv padavin na pritoke (količina padavin, ki dejansko pade v strugo), bi bile primerne 
padavinske postaje v njihovem hidrografskem zaledju (za Hubelj na Otlici, za Močilnik 
na Razdrtem, za Lijak na Trnovski planoti). Vsekakor so za določitev dejanskega vpliva 
padavin na pretoke potrebni podatki iz več padavinskih postaj na obravnavanem 
območju.  
 
V preglednicah 7 in 8 je prikaz največjih izmerjenih koničnih pretokov na posamezni 
vodomerni postaji in največje izmerjene dnevne vrednosti padavin na posamezni 
meteorološki postaji v določenem opazovalnem obdobju z oceno ustrezne povratne 
dobe. Z modro barvo so obarvane vrednosti, dosežene v poplavnih dogodkih marca in 
decembra 2009 ter septembra 2010, ki služijo za primerjavo z največjimi doseženimi 
vrednostmi v preteklosti. 
 

Preglednica 7: Največji izmerjeni pretoki (konice) (ARSO, 2011a in ARSO, 2012) in njihove 
povratne dobe na vodomernih postajah v določenem opazovalnem obdobju  

datum pretok [m
3
/s] povratna doba 

Vipava I 
(51-letno opazovalno obdobje) 

4. november 1998 74,9 25 do 50-letna 

21. avgust 1977 69,8 10 do 25-letna 

16. oktober 1992 69,1 10 do 25-letna 

19. september 2010 68,8 10 do 25-letna 

30. marec 2009 58,5 2 do 5-letna 

23. december 2009 52,5 2 do 5-letna 

Dolenje 
(19-letno opazovalno obdobje) 

19. september 2010 243,5 25 do 50-letna 

25. december 2009 211,4 10 do 25-letna 

30. marec 2009 211,2 10 do 25-letna 

4. november 1998 192 5 do 10-letna 

13. februar 2007 190 5 do 10-letna 

Dornberk 
(53-letno opazovalno obdobje) 

19. september 2010 318 več kot 100-letna 

29. marec 2009 289 50 do 100-letna 

5. november 1974 289 50 do 100-letna 

26. oktober 1966 233 10 do 25-letna 

25. december 2009 225,5 5 do 10-letna 

Miren in Miren I 
 (58-letno opazovalno obdobje) 

19. september 2010 437 več kot 100-letna 

30. marec 2009 377 25 do 50-letna 

28. september 1965 353 10 do 25-letna 

11. september 1953 321 10 do 25-letna 

26. oktober 1966 320 10 do 25-letna 

23. december 2009 307 5 do 10-letna 
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Preglednica 8: Največje izmerjene dnevne vrednosti padavin (Meteo, 2011) in njihove povratne 
dobe na meteoroloških postajah v določenem opazovalnem obdobju 

datum padavine [mm]  povratna doba 

Lokavec 
 (13-letno opazovalno obdobje) 

5. november 1998 128,5 / 

30. marec 2009 127,5 / 

23. december 2009 86,5 / 

Zalošče 
(45-letno opazovalno obdobje) 

30. marec 2009 155 več kot 100-letna 

14. november 1982 135,2 50 do 100-letna 

19. september 2010 124,4 25 do 50-letna 

18. september 2010 121,2 25 do 50-letna 

23. december 2009 62,6 manj kot 2-letna 

Bilje 
 (49-letno opazovalno obdobje) 

31. maj 2010 138,7 10 do 25-letna 

30. marec 2009 135,6 10 do 25-letna 

19. september 2010 103,6 2 do 5-letna 

23. december 2009 66,7 manj kot 2-letna 

 
Iz primerjave zgodovinskih dogodkov poplavljanj reke Vipave (poglavje 3.4 Zgodovinski 
pregled poplavljanj reke Vipave) in izmerjenih maksimalnih vrednosti pretokov na 
vodomernih postajah izhaja, da so bile večje poplave zabeležene oktobra leta 1992, 
novembra 1998, marca in decembra 2009 ter septembra 2010. V vseh ostalih primerih 
je premalo informacij o razsežnosti poplav oziroma je Vipava poplavljala na območju 
rednih poplav. 
 
Zgodovinski zapisi pričajo, da je oktobra leta 1992 Vipava poplavljala v spodnjem toku, 
na izviru pa so glede na pridobljene podatke izmerili tretjo največjo vrednost pretoka v 
opazovalnem obdobju na vodomerni postaji Vipava I (10 do 25-letno). Iz preglednice 2 
lahko razberemo, da so pretoki na ostalih vodomernih postajah dosegali 2 do 5-letne 
povratne dobe. Glede na to, da nimamo informacij o morebitnih poplavah v zgornjem 
toku reke Vipave ne moremo z gotovostjo reči, da je Vipava tam povzročila poplave, 
čeprav je bila povratna doba pretoka velika. V spodnjem toku pa so glede na vire 
poplavljanje povzročili že pretoki s 2 do 5-letno povratno dobo. 
 
Iz preglednice 7 lahko opazimo, da je bila v 51-letnem opazovalnem obdobju na merilni 
postaji Vipava I največja vrednost pretoka izmerjena 4. novembra leta 1998 z 25 do 50-
letno povratno dobo, kar sovpada z zabeleženim poplavnim dogodkom iz tega dne. Ob 
tem dogodku so visoke vrednosti padavin (najvišje izmerjene v 13-letnem opazovalnem 
obdobju) zabeležili v Lokavcu (preglednica 8), v Dolenju pa izmerili četrti največji pretok 
(s 5 do 10-letno povratno dobo).  
 
V Dolenju so v opazovalnem obdobju 19-ih let izmerili največje pretoke prav v vseh 
treh obravnavanih primerih – marca in decembra leta 2009 (10 do 25-letne) ter v letu 
2010 (25 do 50-letni). V Dornberku so bili izmerjeni septembra 2010 več kot 100-letni, 
konec marca 2009 in leta 1974 pretoki s 50 do 100-letno povratno dobo. Pretoki, 
izmerjeni septembra 2010, konec marca 2009 in konec decembra 2009 so bili prvi, 
drugi in peti največji v opazovalnem obdobju 53-ih let na tej postaji. V Zaloščah je bil v 
opazovalnem obdobju 45-ih let marca 2009 dosežen tudi ekstrem v padavinah, ko so 
padale z več kot 100-letno povratno dobo. Novembra 1982 je bil dosežen drugi 
ekstrem s 50 do 100-letno povratno dobo. Na vodomerni postaji Miren so v 
opazovalnem obdobju 51-ih let izmerili ekstrem leta 1965, ko je imel pretok 10 do 25-
letno povratno dobo. Na vodomerni postaji Miren I pa v 58-letnem opazovalnem 
obdobju septembra 2010 z več kot 100-letno povratno dobo. V Biljah so namerili 
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najvišje padavine s 10 do 25-letno povratno dobo maja 2010, vendar v tistem primeru 
vodotoki niso poplavljali, nekoliko nižje, vendar z isto povratno dobo, pa so padle 
marca 2009.  
 
Sklepamo lahko, da so bili poplavni dogodki v obravnavanih primerih marca 2009 in 
septembra 2010, glede na razsežnost, velikost pretoka ter njegovo povratno dobo, eni 
izmed največjih v zadnjih 30-ih letih. Decembra 2009 so, kljub temu, da je Vipava 
poplavljala na območju vsakoletnih poplav, razen v spodnjem toku, pretoki tudi dosegli 
velike vrednosti s 5 pa tja do 25-letnimi povratnimi dobami. Izjema je le izvir Vipave, 
kjer so vrednosti v obravnavanih dogodkih dosegle četrto, peto in šesto največjo 
vrednost. Iz tega sledi, da se vplivi tekom struge seštevajo in postajajo vedno opaznejši 
ter prispevajo k večji vrednosti pretoka, ki se že tako vzdolž vodotoka povečuje. Pretoki 
z do 10-letno povratno dobo povzročajo večinoma poplave, ki so običajnega obsega in 
tako ne povzročajo večje škode. Prav tako so zaradi rednega pojavljanja na vsakih 
nekaj let posledično poplave dokaj pogoste, zato prebivalcev ne presenetijo in ne 
povzročajo večje škode.  
 
Pri Gumbelovi metodi se za analize jemljejo le največje izmerjene letne konice. Torej le 
ena vrednost za vsako leto, ne glede na druge, čeprav je bila lahko ista vrednost 
večkrat dosežena ali pa se je največji vrednosti približala. Tako je v analizi upoštevana 
le poplava, ki se glede na pretok smatra za največjo, vse ostale pa se zanemari, 
čeprav so bile lahko še obsežnejše od tistega dogodka, ko je vodotok dosegel največji 
pretok. Daje pa nam dobre rezultate za daljše povratne dobe, kar je še posebej 
pomembno pri načrtovanju dolgoročne zaščite pred poplavami.  
 
Poudariti je potrebno, da so rezultati o vrednostih pretoka z določeno povratno dobo le 
del statistične obdelave. Namen je bil predvsem poiskati najvišje zabeležene dogodke 
na posamezni vodomerni postaji. Dosežena konica visokovodnega vala sicer ni vedno 
merilo razsežnosti poplave, saj je poplavni dogodek lahko opisan z več 
spremenljivkami, kot so vrh poplavnega vala, volumen poplavnega vala in trajanje. Ker 
se analize pogostosti poplav pogosto osredotočajo le na vrednosti poplavnih konic, je s 
tem ocena in védenje o poplavi omejena. Zato bi bila za boljše ocene o razsežnosti 
poplave potrebna tudi analiza volumnov in trajanja visokovodnih valov, kot to 
predlagajo in uporabijo v svojih raziskavah Mediero in sod. (2010) in Yue in sod. 
(1999), kar je posebej pomembno pri hidrološkem inženirskem načrtovanju in 
projektiranju.  
 
Spremembe v ekstremih so zelo pomembne zaradi njihovih potencialnih posledic, 
hkrati pa jih je najtežje zaznavati, saj se dogajajo redko. V zvezi s pretokom so 
poplavno tveganje in upravljanje z vodami med glavnimi skrbmi. Medtem, ko je 
kvantificiranje poplavnega tveganja možno na osnovi zgodovinskih dogodkov oziroma 
zapisov, se tveganje s podnebnimi spremembami lahko spremeni (Radziejewski, 
2011). 
 
Ko se spremeni podnebje, se spremeni tudi napovedovanje ekstremnih dogodkov 
(padavin, pretokov) in njihovih povratnih dob. Dejstvo je, da je toplejši zrak sposoben 
zadrževanja več vodne pare. Za vsako stopinjo Celzija, ko je toplejši, vanj spravimo 
okrog 7% več vodne pare. Padavinski procesi imajo tako na voljo večjo potencialno 
zalogo vode, če so ob tem izpolnjeni še drugi pogoji v ozračju. Vendar pa zveze niso 
linearne, tako da bi enostavno lahko rekli, da bodo tudi nalivi sorazmerno močnejši 
(Kajfež Bogataj, 2008) in posledično tudi poplave. Čeprav je v roku dveh let Vipava 
poplavljala ponekod s 50 pa tudi 100-letno povratno dobo, iz naših rezultatov ne 
moremo sklepati o tem, kakšen vpliv imajo na pogostost pojavljanja poplav podnebne 
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spremembe. Spremembe v temperaturi zraka vplivajo na pretok indirektno in na 
kompleksen način (Radziejewski, 2011). Dolinar in sod. (2008) ugotavljajo v svojih 
izsledkih da, čeprav se ob globalnih podnebnih spremembah predvidevajo tudi 
spremembe v količini padavin, te na letnem nivoju niso tako očitne. Trend za Vipavsko 
dolino ni statistično značilen. Občutek, da Vipava poplavlja vse pogosteje bi lahko 
razložili z večjo pozornostjo, ki jim jo namenjajo mediji, predvsem ob zadnji poplavi 
septembra 2010, ko so opozorila skorajda »agresivno« zasipala prebivalstvo na 
ogroženih območjih. Občutek k vse večji pojavnosti poplav delno prispeva tudi 
ekonomska in populacijska rast ter posledično naseljevanje poplavnih ravnic.  
 
 

4.2 Ustreznost načrtovanega prostorskega plana z vidika poplavne 

ogroženosti 
 
Po novem Zakonu o prostorskem načrtovanju bi morale občine do novembra 2009 
sprejeti nove OPN. V skladu z odločbami Uredbe o prostorskem redu Slovenije se v 
OPN natančneje prikažejo območja vodnih zemljišč. Pri načrtovanju prostorskih 
ureditev in dejavnosti na območju vodnih zemljišč je potrebno upoštevati smernice 
pristojnih nosilcev urejanja prostora. Izvajalec OPN (izdelovalec OPN) je po zakonu 
dolžan pripraviti osnutek načrta, vendar brez podanih smernic pristojnih nosilcev 
urejanja prostora (razna Ministrstva, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
komunalne družbe,…). Zanje lahko sicer neuradno zaprosi, vendar ker pristojnih 
institucij ne obvezuje noben zakon, ni nujno, da gradivo sploh pripravijo (Komac in 
sod., 2008). Izdelovalec pa brez ustreznih in kakovostnih strokovnih podlag težko 
predvidi območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter območja zaščite in 
reševanja. Tudi če pridobijo smernice, so v njih navedena le zakonska izhodišča, ki jih 
je potrebno upoštevati.  Želeni podatki, ki so potrebni za kvalitetno prostorsko 
načrtovanje, naj bi bili sicer dostopni na PISO ali drugih orodjih, ki uporabljajo 
geografske informacijske sisteme.  
 
Vzrok v počasnem sprejemanju OPN je tako predvsem v pridobivanju mnenj nosilcev 
urejanja prostora, nenatančnih prostorskih podatkih, pa tudi posledica nestrinjanja 
občanov z namensko rabo prostora v prihodnosti. Lastniki zemljišč v želji po novem 
domu (lokalni prebivalci) ali zaslužku (investitorji) izražajo željo po novih stavbnih 
zemljiščih. Pogosto gre za manjše parcele, slabša kmetijska zemljišča ali gozdne 
površine na robovih naselij, ki so ostale nepozidane prav zaradi slabih izkušenj v 
preteklosti (kot so recimo poplavljanja) in imajo zato tudi nižjo ceno. Na udaru so 
predvsem manjše občine, ki zaradi pomanjkanja prostora težko predvidijo območja 
nove poselitve. Širitve območij stanovanj in nezazidana stavbna zemljišča so v Občini 
Miren – Kostanjevica predvidena v Mirnu in Biljah, katera sta tudi najbolj poplavno 
ogrožena. Ogroža jih tako reka Vipava s pritokoma Biljenski potok in Vrtojbica, kot 
podzemna voda, ki se nahaja pod obema naseljema. V Občini Renče – Vogrsko pa je 
predvidena obrtna cona v prav tako izjemno poplavno ogroženih Renčah. Če želi 
investitor (občina, občan…) graditi ali pa dozidati objekt, ki znotraj obstoječega plana 
že leži na poplavnem območju, zahteva ARSO na podlagi smernic hidrološko študijo. 
Problem hidroloških študij je, da so izredno drage in si jo občani sami, pa tudi nekatere 
občine, težko privoščijo. Poplavne študije bi pripomogle k natančnejši opredelitvi in 
oceni nevarnosti in ogroženosti območij, predvsem so zaželeni predlogi varnostnih 
ukrepov (za sedanje zgradbe) za izboljšanje stanja. Primer dobre hidrološke študije je 
prikazan za Prvačino. Še bolj smotrna odločitev pa bi bila, da se območja, namenjena 
stavbnim zemljiščem, umakne v varnejše predele, morda v višje ležeče vasi oziroma se 
gradi večnadstropne stavbe.  
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Prostorsko načrtovanje mora temeljiti na principih trajnostnega razvoja. Zato ne sme 
gledati le na zadovoljevanje potreb obstoječe družbe po prostoru. Dejstvo je, da lahko 
zase veliko storimo s prilagajanjem rabe prostora in dejavnosti v prostoru, s čimer 
zmanjšamo ranljivost in občutljivost za zdajšnje in prihodnje nevarnosti, ki bi jih prinesle 
spremembe na področju voda. Zlasti na ravni občin, ki so pristojne za velik del 
prostorskega načrtovanja, se dogaja, da se pozabi na primarno funkcijo poplavnih 
ravnic. Poplavne ravnice v vlogi retenzijskih površin so naravni zadrževalnik poplavne 
vode in prispevajo pomemben delež pri zmanjšanju obsega poplav v nižjih delih 
porečja. Ene izmed takih površin so tudi ob sotočjih. Namesto poseljevanja teh ranljivih 
območij, bi bilo potrebno taka ozemlja zaščititi, občine pa posegov na ta območja ne bi 
smele dovoljevati ali vsaj ne odobravati. Tako bi prispevali k ohranjanju narave, škoda 
zaradi posledic poplav pa bi bila zmanjšana. Občina (pa tudi država) bi posledično 
manj finančnih sredstev namenjala sanaciji in pomoči prizadetim občanom, preostanek 
denarja bi lahko namenila za druge namene (morda v preventivo pred poplavami). 
 
Kljub težavam pri načrtovanju je treba naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in 
človekove dejavnosti, upoštevati kot omejitev pri načrtovanju. Poplavna varnost se ne 
sme poslabšati. Glede na napovedane podnebne spremembe bodo najbolj ranljiva tista 
območja, ki so že sedaj izpostavljena poplavam, tako običajnim kot katastrofalnim, še 
posebno območja hudourniškega režima pretokov. Posege na ogrožena območja je 
zato potrebno vsaj zmanjšati, kar se lahko doseže že z upoštevanjem naravnih 
značilnosti in funkcije prostora. Zaradi zagotavljanja varnosti dejavnosti in ljudi bo 
potrebno natančneje opredeliti območja dovoljene gradnje. OPN naj bi z opredelitvijo 
zazidljivih zemljišč širitev naselij usmerjal izven poplavno ogroženih območij. Kljub 
temu pa se dogaja, da se zaradi različnih razlogov, kot so pomanjkanje primernih 
zemljišč, politični in razvojni pritiski in drugi, gradnja vseeno dovoli. V takih primerih je 
potrebna zagotovitev omilitvenih ukrepov. Le tako lahko zmanjšamo škodo, ki bi jo 
potencialna visoka voda povzročila ljudem in njihovi lastnini. 
 
 

4.3 Ovrednotenje ukrepov za zaščito pred poplavami 
 
Eden od ključnih rezultatov geografskih preučevanj ogroženosti je ugotovitev, da so 
naravne nesreče sestavni del naravnega dogajanja, ki ga človek praviloma ne more 
preprečiti, temveč se mu mora na čim ustreznejše načine prilagoditi (Natek, 2002). 
Zavedati se moramo, da popolne zaščite pred poplavo ni. Posledice poplav lahko le 
delno ublažimo.  
 
Po pregledu zgodovinskih dogodkov in analizi povratnih dob lahko rečemo, da so  
poplave tako v zgornji kot v srednji in spodnji Vipavski dolini pogoste. Vipava torej 
skoraj vsako leto poplavlja na območju rednih poplav. Prebivalcem te poplave ne 
povzročajo večje gmotne škode, saj so nanje pripravljeni in jih pričakujejo. Večjo 
pozornost pa je potrebno nameniti poplavam, ki prebivalce presenetijo, ko voda 
preplavi obsežnejša območja in ogroža človeška življenja in njihovo lastnino. V zadnjih 
letih je opažati večje poplavljanje (in pretoke z večjimi povratnimi dobami) predvsem v 
spodnjem toku, od Prvačine naprej. Sicer trend povečanega pojavljanja poplav ni še 
zaznaven, vendar lahko v prihodnosti glede na napovedane spremembe v podnebju in 
opravljene raziskave (na primer Janža, 2011) pričakujemo, da bodo poplave še 
obsežnejše. Zato je potrebno poiskati rešitve in se pred še večjimi katastrofalnimi 
posledicami poplav ustrezno zaščititi. 
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Če želimo ovrednotiti ukrepe za zaščito pred poplavami reke Vipave, je najprej 
potrebna analiza vzrokov za poplave, škode, ki jo povzroča voda ter verjetnost 
pojavljanja ekstremnih dogodkov v prihodnje.  
 
Čeprav je bil celoten vodotok Vipave reguliran za zaščito pred pretokom z 20-letno 
povratno dobo, je zaradi zaraščanja brežin v sedanjosti dejanska prevodnost na 
nekaterih odsekih še nižja in se visoke vode razlivajo izven struge. Nasipi, ki varujejo 
naselja ob spodnjem delu Vipavske doline, ne zadostujejo. Na poplavljanje vplivajo tudi 
drugi vzroki, ki preprečujejo normalno odtekanje vode po strugi (zamašitev kanalov 
itd.), možen vzrok za poplavljanje predvsem v spodnjem toku reke Vipave pa je tudi 
zvišan nivo podzemne vode. Na povišanje vrednosti pretokov vplivajo tudi pritoki. Se 
pa pretok Vipave vzdolž vodotoka vedno bolj veča in s tem se zmanjša njihov vpliv. 
Specifični odtoki nam povedo, da voda najhitreje odteka v Vipavi (54,1 l/s/km2), V 
Dornberku in Mirnu pa je odtok že manjši (32,2 l/s/km2 oziroma 31,2 l/s/km2). Iz 
zgornjega dela Vipavske doline torej odteče polovica padlih padavin, le tretjina iz 
spodnjega. Vipava v spodnjem toku izgubi moč in le počasi meandira skozi naselja, 
zato ob povišani količini vode v strugi večkrat poplavlja. Da je posebej ogrožen spodnji 
del toka reke Vipave, lahko vidimo tudi iz same razporeditve povratnih dob pretokov, 
saj si po vodotoku od izvira do meje z Italijo v vseh obravnavanih primerih sledijo od 
manjše proti večji vrednosti, največja vrednost pa se pojavlja na ravninskem delu 
Dornberka. Od načina poplavljanja in hitrosti vodnega toka je odvisna tudi škoda, ki jo 
Vipava povzroča. V zgornjem in spodnjem toku so ogroženi predvsem stanovanjski in 
gospodarski objekti, katerim povzroča škodo višina in čas zadrževanja vode (značilnost 
nižinskih poplav), medtem ko je ob hudournikih sila vode večja in erodira brežine, 
poškoduje infrastrukturo in drugo lastnino. Kmetijske površine in travniki so ogroženi ob 
celotnem vodotoku, škoda pa je odvisna od letnega časa in pridelka. Ogrožene so tudi 
druge zgradbe (zdravstveni domovi, šole…), voda pa s preplavljanjem cestišč 
pogostokrat in na celotnem območju reke Vipave za določen čas upočasni promet ali 
ga celo zaustavi. Pri tem ne smemo pozabiti, da visoka voda pusti posledice tudi na 
kulturni in naravni dediščini. Ko poplavna voda odteče, pa pusti za sabo ogromno 
naplavin. Škodo lahko zmanjšamo s protipoplavnimi ukrepi, zavarovanjem objekta in 
protipoplavno zaščito objekta. Vse to pa temelji na organiziranosti države in občine, ter 
ozaveščanju in zavedanju posameznikov o poplavni ogroženosti. V obdobju, ko se 
objekti usposabljajo za bivanje ali drugo dejavnost, je potrebno razmisliti o vračanju v 
prejšnje stanje. Vprašati se je potrebno, ali je namembnost prostorov še primerna, je 
mogoče zmanjšati škodni potencial, obseg nevarnosti ali izboljšati odpornost na 
poplave (recimo uporaba drugih materialov)? Eden od predlogov (Steinman in Šantl, 
2010) je, da bi Eko sklad izpeljal subvencioniranje protipoplavnih ukrepov in tako 
finančno spodbudil samozaščito prebivalcev. 
 
Eden izmed vzrokov k večji pojavnosti in obsežnosti poplav bi lahko bila nedokončana 
dela pri izvajanju melioracij. Vodnogospodarske osnove so bile napisane pred 
začetkom melioracij (leta 1978). Po tem so se zgodili določeni obsežni posegi v 
prostor, ki so spremenili hidrološke razmere, na primer: 

 gradnja hitrih cest (HC) (odsek HC Šempeter – mejni prehod Vrtojba, gradnja v 
letih 1989-1991, 1995-1996; HC Selo-Šempeter, gradnja 1994-1996; HC 
Vipava-Selo, gradnja 1997-1999; HC Razdrto-Vipava, gradnja 2002-2009);  

 odlagališče komunalnih odpadkov Dolga Poljana (že od leta 1975, uradno od 
leta 2002 do danes) in drugi. 

 
Za potrebe izgradnje hitrih cest so bili regulirani potoki, zgrajeni manjši zadrževalniki, 
rekonstruirani melioracijski sistemi, zgrajeni viadukti, pokriti ukopi, podvozi, nadvozi, 



80 
 

nasipi. Potrebno bi bilo že izdelano hidrološko dokumentacijo pregledati, jo dopolniti s 
sodobnimi spoznanji in pogledi na urejanje in varovanje okolja, jo realizirati in 
nadaljevati tam, kjer je bila prekinjena zaradi finančnih in časovnih limitov. Prav tako bi 
v projekt morali vključiti lokalne prebivalce in upoštevati njihova mnenja in pripombe, 
saj poznajo dinamiko odtekanja in zadrževanja voda na njihovih zemljiščih. To bi, med 
drugim, pomenilo izboljšanje odvodnjavanja ter zvišanje nasipov, višji nasipi pa bi 
bistveno omilili posledice poplav v spodnji Vipavski dolini. Ena od idej za zmanjšanje 
poplavljanj je tudi nova ureditev nekaterih strug, recimo jarkov za odvodnjavanje. 
Namesto trapezne oblike, bi lahko imeli terasasto obliko (slika 44), kot je bila po 
pričanjih lokalnih prebivalcev praksa v preteklosti. Pri tem so bila na terasah posajena 
drevesa (sadno drevje), bližina vode in občasno poplavljanje pa je zagotavljalo 
namakanje. Dno struge je bilo lažje dostopno in se ga je tako lažje čistilo.  
 

 
Slika 44: Prečni presek struge v sedanjosti s predlogom ureditve 

 
Pričakujemo lahko, da se bo zaradi podnebnih sprememb spremenil padavinski režim. 
Zaradi dviga temperature znanstveniki napovedujejo povečanje intenzitete padavin, 
medtem ko bo skupna količina padavin višja v hladni polovici leta in nižja v toplejši. To 
po eni strani pomeni povišanje vrednosti maksimalnih konic pretokov, po drugi pa 
zaradi večjega izhlapevanja znižanje gladine vodotokov v strugah. Med ukrepe za 
zagotavljanje večje poplavne varnosti in obsežnejšega zadrževanja voda (kot 
prilagoditveni ukrep na predvidene podnebne spremembe) se lahko šteje ohranjanje 
obstoječih in določitev novih poplavnih površin, izgradnja zadrževalnikov ter ureditev 
poplavno problematičnih vodotokov s prilagoditvijo na nove varnosti. Za slednjega bo 
potrebno sodelovanje tako države kot samoupravnih lokalnih skupnosti, ki si delijo 
vodotok Vipave, osnove za to pa so že na voljo v prej omenjenih hidroloških študijah. 
Zadrževalniki ne bi prispevali le k večji poplavni varnosti, temveč tudi prehranski, saj bi 
se tako zagotovila voda za namakanje poljščin. Zadrževalniki bi pomenili tudi nov 
življenjski prostor za rastline in živali. 
 
Zaščita pred poplavami, v obliki gradbenih in negradbenih ukrepov, je nujna in 
zaželena na nivoju vseh sektorjev, tako državnih kot občinskih, prav tako pa so za 
varnost pred poplavami odgovorni tudi ljudje sami. Pogosto se napačno tolmači 
zakonsko urejanje odnosov med naravnimi dejavniki in družbo tako, da je država v 
celoti odgovorna za varnost vsakega posameznika in njegovega premoženja. Država z 
zakonodajo in drugimi pravnimi predpisi vzpostavlja pravni okvir, znotraj katerega je 
vsak posameznik dolžan ravnati po splošno sprejetih pravilih (Komac in sod., 2008). V 
primeru naravne nesreče je država dolžna poskrbeti za neposredno zaščito in 
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reševanje prebivalcev ter njihovega premoženja, ne more in ne sme pa prevzeti 
odgovornosti za napačne odločitve posameznikov in gospodarskih družb, povezane z 
neupoštevanjem predpisov, napačno izbiro lokacije (na primer gradnja na poplavnem 
območju) ali napačnimi poslovnimi odločitvami. Ob neupoštevanju navodil država 
preloži odgovornost za škodo na objektu povzročeno z naravnimi nesrečami na 
investitorja. Zato je zelo pomembno, da ima vsaka občina natančno določena vsa 
ogrožena območja in na njih prepove gradnjo. Le tako bodo škoda in posledično stroški 
zaradi poplav zmanjšani. 
 
Poleg upoštevanja zakonskih okvirov, bi morali vsi, ki želijo bivati na ogroženih 
območjih, pri poseljevanju prostora in njegovi rabi upoštevati izkušnje in opažanja 
naših prednikov ter tudi lokalnih prebivalcev. Od nekdaj so se ljudje poskušali čim bolj 
prilagoditi naravnim razmeram v okolju, v katerem so morali tako ali drugače preživeti. 
Do teh spoznanj so prišli z opazovanjem narave, poskusi tolmačenja in napovedovanja 
nadaljnjega poteka naravnih procesov. To znanje je vsaka generacija podedovala od 
prejšnjih in nato še sama dopolnila. Vse to znanje in izkušnje preteklih rodov je na 
različne načine prisotno v pokrajini, med drugim v načinu rabe prostora, vključno z 
upoštevanjem omejitvenih dejavnikov (na primer ravnih površin v dnu kraških polj in na 
poplavnih ravnicah niso mogli nikoli uporabljati za njive zaradi vsakoletnih poplav) in v 
smotrni razporeditvi dejavnosti v prostoru (na primer bivališča na obrobju kraških polj 
ali izven obsega rednih poplav, travniki na poplavnih območjih) (Natek, 2002).  
 
Voda je med strateškimi viri posebnost, ker neovirano prečka državne meje. Vsaka 
reka, ki prečka dve ali več državnih meja, dobiva vodo iz porečja, ki ravno tako sega v 
več držav. Zato je sodelovanje med državami izrednega pomena, ne le zaradi 
izogibanja različnim nesoglasjem, temveč tudi zato, da bi soglasno in s skupnimi 
močmi zaščitili vodno okolje, ki je pomemben dejavnik pri razvoju regionalnih 
gospodarstev. Tako je tudi Slovenija s sosednimi državami sklenila vrsto dvostranskih 
sporazumov, ki se nanašajo na urejanje skupnih vodotokov (Čehić, 2007). Eden takih 
je projekt SIMIS (»Povezani sistem monitoringa reke Soče – Isonzo«), katerega namen 
je prispevati k večji varnosti prebivalstva na povodju reke Soče pred hidrološkimi in 
hidrogeološkimi tveganji. V projektu si hidrološke in meteorološke podatke izmenjuje 
Civilna zaščita Avtonomne regije Furlanije Julijske Krajine (RAFVG) ter ARSO. 
Namenjen je uskladitvi podlag za upravljanje z mednarodnim porečjem, vzpostavitvi 
povezav ter izmenjavi hidroloških podatkov in s tem zmanjševanju poplavne 
ogroženosti in izboljšanju čezmejnega sodelovanja. Z izvajanjem projekta se zagotavlja 
osnovo za upravljanje mednarodnega povodja reke Soče in postopno uvajanje določil 
vodne direktive. Namen delavnice Laboratorij Vipava, ki poteka pod okvirom 
raziskovalnega projekta KULTURisk (projekt, namenjen razvoju preventivne kulture 
pred škodljivim delovanjem voda), pa je razvoj in preizkušanje inovativnih 
eksperimentalnih pristopov za preprečevanje poplavne ogroženosti na čezmejnem 
povodju vodotoka Vipava. Delavnica je potekala aprila in maja 2012. 
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti zgodnjemu opozarjanju pred poplavami. Na 
ARSO poskušajo zagotavljati pravočasne in čim bolj zanesljive hidrološke napovedi, ki 
so osnova za dovolj zgodnje ukrepanje pred nastopom pojava. Na podlagi 
meteoroloških opazovanj in napovedi je možno poplave in druge ujme napovedati za 
nekaj dni vnaprej. Posebej na območju hudourniških poplav je za ukrepanje ključnega 
pomena čas med napovedjo dogodka in dogodkom. Tako je reševalnim službam, 
lokalnim skupnostim in posameznikom omogočeno, da se bolje pripravijo na 
prihajajočo ujmo in z morebitnimi ukrepi zmanjšajo poplavno škodo ter ublažijo 
negativne posledice poplav, ki zadevajo izgube življenj in poškodb ljudi ter uničenje in 
poškodovanje lastnine in infrastrukture. Glavna ovira pri umerjanju modelov za 
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napovedovanje hudourniških poplav je pomanjkanje podatkov. Območja z orografskimi 
vplivi imajo veliko časovno in prostorsko spremenljivost padavin, zato se pojavlja 
potreba po gostejši merilni mreži padavinskih postaj in s prenosom podatkov v realnem 
času. Veliko uporabnost za hidrološko napovedovanje kažejo radarski podatki (Kobold, 
2005), ki so velik neizkoriščen vir podatkov za hidrološko napovedovanje. 
 
Na ARSO so z nadgradnjo evropskega opozorilnega sistema Meteoalarm s 
podsistemom Hidroalarm želeli preprosto in enotno povečati obveščenost prebivalstva 
z izdanimi poplavnimi opozorili. Vedno zahtevnejši pristopi napovedovanja razvoja 
vremena in odtoka voda povečujejo natančnost ter zanesljivost tako vremenskih kot 
poplavnih napovedi in s tem izdanih opozoril.  
 
Kljub tehničnim in metodološkim izboljšavam se za izdana opozorila vse prepogosto 
ugotavlja, da jih uporabniki ne razumejo ali pa ustrezno izdane informacije ciljnih 
skupin ne dosežejo dovolj hitro. Vzrokov za nedoseganje ciljnih uporabnikov kot 
ugotavljajo Pogačnik in sod. (2010) je več. Najpomembnejši od njih so omejena 
možnost meteorološkega in hidrološkega monitoringa za zaznavo ekstremnih, lokalno 
omejenih pojavov, delna pokritost porečij s sistemi za napovedovanje poplav ter težave 
s harmonizacijo toka informacij. Vzrok za neodzivnost uporabnikov pa je lahko 
posledica neizdanega poplavnega opozorila, prekratkega opozorilnega časa, 
neučinkovitega širjenja opozorila v javnosti, tehnične omejitve, ki preprečujejo, da bi 
uporabnik prejel opozorilo ter nerazumevanje in neupoštevanje prejetih opozoril.  
 
Raziskave (Pogačnik in sod., 2010) kažejo, da se ljudje pogosto najprej odzovejo na 
opozorilo o možni poplavi z zanimanjem, izvedeti želijo čim več informacij in 
poizvedujejo za njimi. Poskušajo jih prejeti iz različnih virov. Uporabljajo odprte 
telefonske linije pristojnih lokalnih ali državnih institucij, gledajo televizijo in internet, 
poslušajo radio, pogosto se o tem pogovarjajo tudi s sosedi, znanci. S pridobljenimi 
informacijami se odločijo za izvedbo zaščitnih ukrepov. Predvsem na območjih, kjer 
ljudje poznajo tveganje in so že izkusili nevarnost poplav, se ob izdanih opozorilih 
hitreje odločijo za ukrepe.  
 
V lokalnih skupnostih se pridobljene izkušnje prenašajo predvsem v krogu družine in 
med sosedi. Preko ohranjenih zgodb, lokalnih govoric in fizičnih poškodb in označb, ki 
so jih poplave pustile za seboj se ohranja spomin na zgodovinske dogodke. 
Zaznavanje ogroženosti pa je ne glede na to izrazito subjektivno in vezano predvsem 
na neposredne izkušnje posameznika in ni nujno v koleraciji z resničnimi nevarnostmi, 
ki jim je posameznik ali družba izpostavljena (Natek, 2002). Od subjektivnega 
zaznavanja ogroženosti je neposredno odvisno prepoznavanje ter ocena tveganja in s 
tem tudi ravnanje posameznika ali skupin v določeni pokrajini. Od tega je odvisen odziv 
in način delovanja ob naravni nesreči ter tudi dolgoročno načrtovanje prostorskega 
razvoja. Ta neracionalna plat človekovega delovanja v pokrajini je izjemno močno 
zasidrana v človekovi zavesti (Natek, 2002). Kaže se kot želja po bivanju v čim bolj 
naravnem okolju (na primer gradnja tik ob vodi) in je pogosto tako močna, da pozabimo 
na objektivno ogroženost ali se celo prepričamo, da le-ta v našem primeru ne obstaja. 
Prav zavedanje o ogroženosti je ključnega pomena pri preprečevanju ali zmanjševanju 
škode in nesreč ob poplavah. Opozorilne tablice z višino poplavne vode (akcija Moč 
voda) lahko ozaveščajo in spominjajo prebivalce o preteklih poplavnih dogodkih. Žal pa 
še vedno velja splošno prepričanje in mišljenje, da »takšnih poplav ne bo nikoli več« 
oziroma da »takšnih poplav v svojem življenju ne bodo (več) doživeli«. Ljudi je 
potrebno ozavestiti, da povratna doba na primer 50 let pomeni le statistično verjetnost, 
kar pomeni, da se lahko takšna povodenj zgodi že jutri. Omeniti je potrebno še lažen 
občutek varnosti zaradi izvedenih gradbenih (nasipi in zadrževalniki) in negradbenih 
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ukrepov (mednje spada tudi zgodnje opozarjanje). Ljudje se sicer v okolju, zaščitenem 
z nasipi, bolj zavedajo nevarnosti poplav. Vendar občutek, da so (popolnoma) varni, 
povzroča, da odgovornost prenesejo na institucije, ki naj bi poskrbele za njihovo 
varnost. Paziti je treba, da učinkovita uporaba pasivnih in aktivnih ukrepov ne doseže 
napačnega razumevanja in pričakovanj v lokalni skupnosti, saj se morajo prebivalci 
zavedati svoje odgovornosti za osebno varnost. Ohranjati pripravljenost na visokem 
nivoju tudi brez ekstremnih poplavnih dogodkov pa je poseben izziv za prihodnost. 
 
Ker mora biti ukrepanje ob poplavah organizirano in učinkovito, morajo URSZR, Civilna 
zaščita občin, gasilska društva, lokalne javne službe in drugi pripadniki sil za zaščito in 
reševanje ob poplavi sodelovati in si medsebojno pomagati. Kot ugotavljajo na URSZR 
v Novi Gorici se dogaja, da se občine pretežno zanašajo na pomoč iz državnih rezerv 
in so zato na ujme nepripravljene. Tako same ne poskrbijo za preventivne ukrepe, kot 
so na primer nabava protipoplavnih vreč, ki je sicer najpogostejši način zaščite. Po 
dogovoru Občini Miren – Kostanjevica ob poplavah in drugih nesrečah pomagajo 
prostovoljni gasilci iz Kostanjevice. Ob poplavah pa je na večjih delih otežen dostop, 
zato včasih ne morejo do kritičnih mest. Predvsem manjše občine imajo probleme pri 
delovanju svojih štabov, kar se odraža pri počasnem dostavljanju potrebnih podatkov v 
ReCO, včasih tudi pri neobvladovanju situacije na terenu. Nekatere občine so 
kadrovsko in materialno zelo šibke, kljub nudeni pomoči (protipoplavne vreče, 
reševalne skupine) pa zavračajo pomoč. Tam je nezadovoljstvo občanov tudi največje. 
Hipotezo, da se zaradi pogostih poplavljanj reke Vipave v spodnjem delu Vipavske 
doline občine in prebivalci bolj zavedajo nevarnosti, zato so na poplave bolj pripravljeni, 
lahko le delno potrdimo. Prebivalci in občine se sicer vedno bolj zavedajo nevarnosti, 
zato se zanimajo za ukrepe, ki bi ogroženost zmanjšale. Organizirajo se delavnice za 
ukrepanje pred, med in po poplavi in razna svetovanja. Kljub temu so zaradi različnih 
vzrokov na obsežnejše poplave nepripravljeni in kritičnih situacij ne obvladujejo. 
Samozavedanje o nevarnosti še ne pomeni tudi ustreznega ravnanja. Vzrok temu je 
lahko podcenjevanje verjetnosti, da bo prišlo do nesreče ali pa nepoznavanje ustreznih 
strategij pripravljenosti. Ker se lahko pričakuje še večje ujme, bo v prihodnje potrebno 
več vložiti v strokovno pomoč takim občinam. 
 
Ob visokih vodah v marcu in decembru 2009 in septembru 2010 se je pokazalo, da je 
zaradi premajhnega števila ustrezno opremljenih vodomernih postaj ter neustrezne 
postavitve merilne opreme na obstoječih vodomernih postajah nemogoče spremljati in 
napovedovati poteka visokih voda. Na porečju Vipave se je kot ustrezna glede na 
lokacijo in opremo (stanje je mogoče spremljati preko interneta) pokazala le 
vodomerna postaja v Dolenju. Pomanjkljivosti ostalih vodomernih postaj (Vipava I, 
Dornberk, Miren I) so se pokazale predvsem v prenizki višini vodomerne late, 
nemogočemu dostopu do vodomerne postaje ter tudi neustrezni postavitvi vodomerne 
late. Vodomerne postaje in late so bile v času visokih voda poplavljene oziroma je bil 
dostop do njih zaradi poplavljene okolice onemogočen. Za ustrezno spremljanje in 
napovedovanje poteka visokih voda so bile predlagane namestitve avtomatskih 
merilnih postaj z možnostjo spremljanja preko interneta ter dodatne avtomatske 
merilne postaje med obstoječimi, predvsem ob vtokih pritokov, ki bi pripomogle k 
natančnejšemu spremljanju pretokov in sledljivosti višin (po Program: Poročilo…, 
2009). Potrebna bi bila tudi ureditev dostopov ter predvsem zvišanje lat. V letu 2011 je 
bil sistem hidroloških postaj nadgrajen. Poleg nekaterih, so bile avtomatizirane 
vodomerne postaje na Vipavi v Mirnu, Dornberku ter Lijaku v Volčji Dragi. V sklopu 
projekta BOBER (»Boljše opazovanje za boljše ekološke rešitve«) je v izvajanju 
projektiranje novih 126 hidroloških merilnih postaj, ki bodo izvedene do konca leta 
2015. 
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Minimalen obseg vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč naravnih, nižinskih 
površinskih voda, je nujen za zagotavljanje poplavne varnosti naselij. Le-ta obsega 
nego in vzdrževanje obrežne vegetacije, odstranjevanje plavin in plavja ter občasno 
odstranjevanje zemeljskih naplavin na odsekih, kjer je zaradi bližine intenzivno 
obdelanih kmetijskih površin povečana količina naplavin. Razen odstranjevanja 
naplavin tovrstna dela ne vplivajo škodljivo na ekološko stanje voda. Prav nasprotno, 
občasno odstranjevanje neavtohtonih rastlinskih vrst in redčenje obrežne vegetacije 
lahko pozitivno vpliva na razvoj vodnih in obvodnih ekosistemov in povečanje 
biodiverzitete (Obal, 2007). So pa v reguliranih strugah razmere za razvoj vodnih in 
obvodnih ekosistemov zelo slabe, saj so struge, zgrajene za pretoke visokih voda, 
postale bistveno prevelike za pretočne količine nizkih in srednjih voda. Med urejenimi 
odseki vodotokov in jarkov je za izboljšanje ekološkega stanja treba ločiti med tistimi, ki 
imajo ključno vlogo pri zagotavljanju poplavne varnosti naselij in infrastrukture, in 
tistimi, ki so bili zgrajeni v sklopu graditve melioracijskih sistemov in ne ustrezajo 
svojemu namenu. Kot ugotavljajo Gabrijelčič in sod. (1996) sta bila načrtovanje in 
izvedba melioracijskih del marsikje površna in brez upoštevanja mnenj kmetov kot 
odličnih poznavalcev posameznih mikrolokacij. Danes se to dejstvo izraža v 
neizenačenosti tal, zastajanju vode in ne nazadnje tudi v škodi, ki jo povzroča burja. 
Potrebno je ugotoviti, kateri od jarkov bi lahko spremenili svoj status zagotavljanja 
poplavne varnosti, da bi na teh lahko sprožili proces samozaraščanja ter tako 
povečanja biodiverzitete. Pri načrtovanju nove odvodnje bi morali upoštevati znanje 
lokalnih kmetovalcev o dobrih lokacijah za kmetovanje. Pomembno je tudi izboljšanje 
strukture tal in obogatenje s humusom, ki bi povzročilo večje zadrževanje vode v tleh.  
Kot ukrep uspešnejšega zadrževanja vode v tleh in s tem posledično zmanjšanje 
odnašanja prsti ob vetru in poplavnih valovih ter preprečevanje hitrega odtoka vode bi 
bil lahko preusmeritev v ekološko kmetovanje, saj bi tako izboljšali strukturo tal. Brath 
in sod. (2006) ugotavljajo, da večja pokritost tal z vegetacijo vpliva na večje 
zadrževanje vode v tleh ter manjši odtok oziroma moč poplavnega vala. Na zemljiščih, 
ki jih pogosto prizadenejo poplave, bi bila tako najbolj smotrna preusmeritev v 
gozdnate površine (ki po ugotovitvah Scott in Lesch (1996) posrkajo več vode kot 
manjše rastlinstvo na istem mestu, poraba pa se veča s starostjo in velikostjo dreves) 
oziroma travniške. Na njivah, če se zanje odločimo, pa gojenje poljščin, ki se zaradi 
narave svoje rasti poplavam izognejo in ki s svojimi nadzemnimi in podzemnimi deli 
varujejo tla pred erozijo. Sicer na zmanjševanje konice poplavnega vala takšna 
sprememba ne bi imela večjega učinka, saj so kmetijske površine varovane na 5-letno 
povratno dobo, to pa pomeni, da pri višjih vodah delujejo kot naravni zadrževalniki 
vode. Ti pa se napolnijo navadno že ob naraščanju vala in ob nastopu njegove konice 
nimajo več rezerve v prostornini (Kos, 1992). Na slabših, nerodovitnih tleh, 
izpostavljenim pogostim poplavam, pa bi lahko zgradili umetni zadrževalnik, ki 
omogoča nadzorovano zadrževanje. 
 
Država urejanje vodnih in priobalnih zemljišč vodotokov zagotavlja preko gospodarskih 
javnih služb. Le-te so zaradi pomanjkanja sredstev, ki jih država nameni za urejanje, 
sanacijo in vzdrževanje, primorane postaviti prioritete. Zaradi omejenega proračuna ter 
zakonskih omejitev s področja ohranjanja narave izvajalci ne morejo in ne smejo čistiti 
strug tako pogosto, kot bi bilo potrebno. Zato opravljajo le najnujnejša opravila, dela na 
nekaterih vodotokih pa, čeprav so potrebni sanacije (včasih tudi vzdrževanja), žal 
čakajo. Dogaja se, da visoka voda preseneti pred ureditvijo, ter je tako škoda, ki jo 
povzroči poplavni tok, veliko večja.  
 
Čeprav slovenska zakonodaja določa poglavitne preventivne ukrepe ob naravnih 
nesrečah, so dokumenti praviloma namenjeni upravljanju z naravnimi nesrečami in 
sanaciji. Premalo pozornosti pa posvečamo preventivi; zanjo ni zagotovljenih dovolj 
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sredstev. Toda za enak učinek v prostoru bi zadoščal vložek v preventivo v višini le 3% 
sredstev, ki so sicer potrebna za sanacijo posledic naravnih nesreč (Komac in sod., 
2008).  
 
Ob naraščajoči intenziteti in pogostosti naravnih ujm postaja razvoj dobrih opozorilnih 
sistemov, poleg razvoja prognostičnih znanosti, ključ do učinkovite zaščite, 
samozaščite in reševanja pred škodljivim delovanjem voda. Res je, da imamo 
izoblikovane načrte zaščite in reševanja, aktivne ukrepe za varstvo pred nevarnim in 
škodljivim delovanjem voda, vendar je vedno bolj pomembno izpopolnjevanje 
pasivnega ali preventivnega varstva, katerega del so napovedovanje, obveščanje, 
opozarjanje, izobraževanje in načrtovanje delovanja pred naravnimi ujmami, med njimi 
in po njih (Pogačnik in sod., 2010). V bodoče bo potrebno obvestila o padavinah še bolj 
upoštevati in se že prej pripraviti na napovedano ujmo. Tudi krajani, krajevne skupnosti 
in druge organizacije se bodo morale vključiti v pripravljenost in samozaščito ter v 
nudenju pomoči reševalcem. Zaradi velike dotrajanosti skoraj vseh vodotokov bi bilo 
potrebno nekaj let namenjati večji del sredstev za njihovo sanacijo in vzdrževanje.  
 
 

4.4 Karte poplavne nevarnosti in ogroženosti 
 
Sodoben pristop do varstva pred naravnimi nesrečami je preventiven in se izraža v 
določanju ogroženosti prostora. Cilj nove Poplavne direktive in slovenskih predpisov je 
najprej priprava strokovnih podlag, ki bi v obliki opozorilnih kart obveščale o stopnji in 
obsegu nevarnosti za človeška življenja, objekte in dejavnosti pred nevarnostjo poplav 
in z njimi povezane erozije in pred odlaganjem plavin. To bi bila strokovna podlaga za 
smotrno prostorsko načrtovanje, omejevanje rabe prostora in druge preventivne ukrepe 
(Kozelj in sod., 2008). Hipotezo, da predstavljajo karte poplavne ogroženosti 
pomemben korak na poti k omejevanju rabe prostora na poplavno ogroženih območjih, 
lahko potrdimo. V kartah poplavne ogroženosti se določijo območja z malo, srednjo in 
veliko ogroženostjo. Glede na razred se poseg ali dejavnost ne dovoljuje, dovoljuje ali 
dovoljuje ob izpolnitvi določenih zahtev in ukrepov.  
 
Temeljna podlaga za ugotavljanje poplavne ogroženosti je opozorilna karta poplav, ki 
je zbirka večine razpoložljivih prostorskih podatkov o poplavni ogroženosti na območju 
Slovenije. Na karti so upoštevani podatki o preteklih poplavah, namesto verjetnosti 
pojava pa je ocenjena le zanesljivost teh podatkov. Upoštevani so le večji vodotoki, 
manjši vodotoki in hudourniki pa niso vključeni. To pomeni, da za realno oceno 
poplavne ogroženosti vsi podatki niso dovolj zanesljivi. Pomembno je, da se karte 
posodabljajo, za kar pa so odločilnega pomena podatki o poplavnih linijah na lokalnem 
nivoju. 
 
Regionalni oddelki Urada za upravljanje voda ARSO morajo po celotnem območju 
Slovenije zbirati podatke o poplavnih linijah na svojem območju ter nato vsako 
spremembo posredovati na MKO. Tako je zagotovljeno, da se opozorilna karta poplav 
za Slovenijo posodobi, kar bo prispevalo k določitvi karte poplavne ogroženosti 
Slovenije, kot to predpisuje Poplavna direktiva. To zahteva dolgotrajno zbiranje 
podatkov in njihovo usklajevanje, saj so lahko karte na primer v različnih formatih, zato 
posodobitve še potekajo. 
 
Opozorilna karta poplav in erozije z različnimi znaki opozarja na poplavne in erozijske 
razmere na določenem območju na podlagi prve ocene poplavne nevarnosti. Prikazana 
je le linija, odčitek do kje je segala voda, iz česar se ne more sklepati o globini vode. 
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Šele detajlna karta poplavne in erozijske nevarnosti določa območja poplavne in 
erozijske nevarnosti na podlagi analiz verjetnosti za nastanek pojava. Zato je 
pomembno dobro poznavanje naravnih značilnosti obravnavanega območja.  
 
Potrebni vhodni podatki za izdelavo kart poplavne ogroženosti so topografski, 
meteorološki, hidrološki pa tudi gostota prebivalstva, raba prostora in drugi. Poleg 
zgodovinskih podatkov o poplavnih dogodkih so ključnega pomena natančni 
topografski in hidrološki vhodni podatki. Še zahtevnejši korak je določanje občutljivosti 
na poplavo, saj obstaja veliko parametrov, ki vplivajo oziroma določajo ranljivost. 
Določanje ranljivosti na primer zgradbe je odvisna od vrste gradnje, konstrukcije, 
opreme, uporabnikov. Določanje ranljivost dejavnosti kot sta promet in industrija pa je 
še težja naloga. Na podlagi karte ogroženosti je potrebno določiti stopnjo dovoljenega 
ali sprejemljivega tveganja, kjer gre za vprašanje, kje je meja sprejemljivega tveganja 
predvsem z vidika javnega interesa. Iz tega sledi, da je kartiranje poplavne ogroženosti 
zahtevna in zapletena naloga, ki združuje veliko različnih področij, znanja in strok. 
 
Odločitev za izdelavo kart poplavne ogroženosti je prepuščena občinam. Od tega je 
odvisen namen poseganja na poplavna območja. Pritisk na poplavna območja je  
najbolj izrazit prav v manjših občinah (občini Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica) 
predvsem zaradi pomanjkanja prostora. Te so zaradi pomanjkljivih finančnih sredstev 
pogosto primorane preložiti izdelavo karte na kasnejši čas, prostorski razvoj pa je zato 
omejen. Problem je tudi celoten postopek zbiranja potrebnih podatkov in izdelave kart 
nevarnosti ter pozneje ogroženosti, ki je dolgotrajen. Poplavne študije zavzamejo širša 
območja, kot so prikazana na opozorilni karti poplav in glede na nameravan poseg, kar 
prikazuje tudi Hidrološko hidravlična študija za Prvačino. Glede na to bi lahko manjše 
občine, ker si v spodnjem toku delijo kratke odseke reke Vipave,  naročile skupno 
študijo in si stroške razdelile. Tako bi lažje in hitreje prišle do možnih skupnih rešitev, ki 
pravzaprav zadevajo vse. Tudi po tem, ko se opravijo vse potrebne študije sicer ni 
zagotovljeno, da bo gradnja dovoljena. Ne glede na to je priprava kart pomemben 
prispevek k varnosti in ozaveščenosti prebivalstva, saj bodo kot javno dostopno 
gradivo dosegljive vsem.  
 
Na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije, so določeni pogoji in 
omejitve za posege in dejavnosti. V zvezi s pogoji in omejitvami prihaja v praksi še 
vedno do različnih tolmačenj, predvsem v zvezi z omilitvenimi ukrepi. Če je poseg ali 
dejavnost v takšnem razredu, da je prepovedan, potem so tam prepovedani tudi 
omilitveni ukrepi. Poseg oziroma dejavnost na tem območju ni možna. Nasprotno 
tolmačenje je, da je v tem primeru dopustno z omilitvenimi ukrepi na območju zagotoviti 
takšen razred nevarnosti, da bo gradnja ali dejavnost dovoljena (Hojnik, 2009). 
Opozoriti je potrebno na to, da se zaradi osredotočenosti na omejitve za posege v 
prostor včasih pozabi na omejitve za izvajanje dejavnosti. Pravilnik poplavno nevarnost 
razume kot nekaj, kar je možno ponovno določiti oziroma spreminjati, ne pa kot 
lastnost, značilnost pokrajine. Kljub vsemu to kaže na zavedanje o tem, da 
spreminjanje naravnih razmer z gradnjo objektov ali urejanjem vodnih tokov na 
ogroženih območjih sproži niz prilagoditev drugih naravnih procesov novonastalim 
okoliščinam. Takšne ureditve pa po drugi strani ustvarjajo pri ljudeh lažni občutek 
varnosti in še stopnjujejo pritiske na umetno varovana območja. 
 
Z omilitvenimi ukrepi, kot je gradnja zadrževalnikov, zmanjšamo vplive gradnje na 
poplavnem območju predvsem dolvodno na vodotoku. Če nekje vzamemo poplavno 
površino vodi, jo moramo drugje dodat. Brez nadomestitve retenzijskih površin voda 
zaradi nasipa, ki ji predstavlja oviro, saj se ji zmanjša poplavno območje, doseže večjo 
hitrost. Zato je pomembno, da vodi dodelimo novo poplavno območje, ki smo ji ga vzeli 
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z nasipom. Kako pomembna je odločitev zanj, nam pove primer gradnje plinske 
kompresorske postaje leta 2009 pod odlagališčem komunalnih odpadkov Dolga 
Poljana  v Ajdovščini. Za varnost pred poplavno vodo je bilo poskrbljeno z višjim 
nasipom. Pred obstoječim nasipom je lokalno cesto ob nji Vipava večkrat poplavila, ni 
pa naredila večje škode. Po umiku vode je bila cesta normalno prevozna. Zaradi 
izgradnje nasipa sta se reki povečala hitrost in moč, voda je ob prvem poplavnem 
dogodku poškodovala asfalt in cesto pustila delno neprevozno. 
 
Občina zadrževalnika ne sme postaviti kjerkoli, temveč v dosegu svojih občinskih meja. 
Tako lahko lažje ureja težave z lastniki zemljišč, na katerih bi rada postavila 
zadrževalnik. Tu gre velikokrat za kmetijska zemljišča in občina potrebuje lastnikovo 
soglasje. Zaradi večjega dela vodotoka, ki ga poseduje občina, je na voljo več lokacij 
oziroma ima več možnosti za izbiro najboljše lokacije. Pri analizi oziroma izvajanju 
različnih ukrepov varstva pred poplavami je potrebno upoštevati celovitost vodnega 
režima – problema ne smemo reševati parcialno ampak celotno porečje obravnavati 
kot celoto. Zato bi bilo še boljše medobčinsko sodelovanje, morda celo mednarodno (z 
Republiko Italijo), saj bi imeli korist od tega vsi. Problematika poplavljanja ni omejena le 
na eno območje. Za območje reke Vipave so bile dane pobude o izgradnji več 
zadrževalnikov (ideja je vzklila ob izdelavi hidrološko - hidravlične študije za Prvačino), 
tako bi bilo omogočeno skupno urejanje vodotoka. Žal se je vse ustavilo pri 
sporazumevanju o skupnih ciljih in pristopu do reševanja tega problema. Potrebno bi 
bilo sodelovanje države, saj so vodotoki 1. reda in njihovo urejanje v njeni pristojnosti.  
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5 ZAKLJUČEK IN SKLEPI 
 
V diplomskem delu je bila predstavljena problematika poplavljanja reke Vipave. 
Pregledani so bili temeljni vzroki za pojav poplav, opredeljene ogrožene površine in 
morebitni posegi nanje. Ovrednoteni so bili zaščitni ukrepi pred poplavami v obliki 
gradbenih in negradbenih ukrepov, kot so napovedovanje poplav, obveščanje pred 
poplavami in pripravljenost nanje, zaščita in reševanje ob poplavah ter zakonski 
predpisi s področja urejanja prostora na poplavno ogroženih območjih ob reki Vipavi. 
Diplomsko delo je primerno kot iztočnica za nadaljnje raziskovanje in iskanje rešitev za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev in njihovega imetja ter državne in 
občinske infrastrukture. 
 
Vzroki za poplavljanje reke Vipave so prav gotovo obilne padavine, ki so pogojene z 
geografijo Vipavske doline. Na višanje pretokov vpliva tudi taljenje snega v visokogorju 
(malo manj v dolini) ter morebitno skupno delovanje. Na pretok Vipave vplivajo njeni 
večji kraški pritoki, ki so hudourniškega značaja in zato lahko zelo hitro narastejo. 
Poplave povzročajo kratkotrajne padavine velikih intenzitet ali večdnevne padavine. 
Pregled poplavnih dogodkov v marcu in decembru 2009 ter septembru 2010 je nakazal 
prav na te vzroke. Lastne padavine so prispevale največji del k poplavam marca 2009, 
ko so v Zaloščah zabeležili 100-letno povratno dobo, pa tudi septembra 2010. V ostalih 
primerih je bilo krivo tudi deževje v zaledju (predvsem visokogorju) in vpliv tujih voda. 
Decembra sicer padavine niso bile močne, so pa povzročile taljenje snega, ki je povišal 
pretoke. V teh mesecih so sicer poplave najbolj pogoste, kar nakazuje na dežno-snežni 
režim. Pritoki Vipave poplavljajo predvsem ob sotočju z Vipavo, saj visoka voda Vipave 
povzroči zajezbo. K obsežnejšemu poplavljanju pa pripomorejo še drugi vzroki. Hitro 
deroča voda prinaša s seboj ogromno plavja in naplavin, ki zamaši prepuste in korita, 
pretok je lahko onemogočen tudi zaradi zaraščenosti strug. Odtok vode v struge 
vodotokov je lahko hitrejši zaradi zamrznjenosti tal, navlaženosti tal ali pomanjkanja 
rastja, ki bi zaustavilo vodo.  
 
Vipava ob rednih, letnih do petletnih poplavah, poplavlja predvsem kmetijske površine 
in nekatere lokalne ceste. Ob večjih povratnih dobah so ogroženi stanovanjski in drugi 
objekti. V višjih predelih (ob hudournikih) voda povzroča škodo zaradi nenadnega 
pojavljanja in strmine, ki poveča silo vode. Tako je ob poplavah septembra 2010 
odneslo most pod izvirom Hublja, hitro deroča voda pa tudi erodira brežine in 
poškoduje infrastrukturo. V nižjih predelih zaradi nižjega strmca voda počasi odteka, 
zato je škoda odvisna predvsem od višine in časa zadrževanja vode. Stanovanjski 
objekti so ogroženi tako v zgornjem (ob izviru) kot v spodnjem delu reke Vipave. Ob 
izviru so objekti prilagojeni na višino vode, zato le-ta malokrat vdre v objekte. 
Nasprotno pa so v spodnjem delu zaradi povečanega pretoka vode objekti, čeprav so 
bili nekoč varni pred poplavo, ogroženi. Najbolj so ogrožena naselja Prvačina, Renče, 
Miren in Bilje z bližjimi zaselki. 
 
V sklopu melioracijskih del je bila Vipava regulirana in skrajšana. Zemljišča ob 
spodnjem toku so zaščitili pred poplavami z nasipi. Po regulacijah se je povečal strmec 
rečnih korit, s tem sta se okrepili transportna in erozijska moč, povečal se je pretok in 
odtok. Gozdne površine so skrčili, meandri pa so v sedanjosti ohranjeni le med 
Prvačino in Biljami. Melioracije so tako imele velik vpliv tudi na ekološko stanje. 
Izkazalo se je, da z regulacijami poplavnih potokov in melioracijami poplavna območja 
še niso (v celoti) odpravljena. Poplave se kljub izvedenim urejanjem nekaterih delov 
strug še vedno pojavljajo. Predvsem od Prvačine naprej se pojavljajo celo tam, ki jih 
prej ni bilo. Dejstvo je, da zaradi različnih limitov (časovnih, finančnih…) gradbena dela 
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za ureditev strug niso bila opravljena v želenem obsegu. Melioracije niso vplivale na 
količino vode, temveč na njeno razporeditev. Če bi bili izvedeni vsi predlagani ukrepi v 
celotnem obsegu, bi bila škoda zagotovo manjša. Dokumentacijo iz študij pred 
melioracijami bi morali dopolniti in nadaljevati tam, kjer je bila ustavljena. V nadaljnjih 
analizah bi bilo potrebno upoštevati tudi vpliv Soče na Vipavo, kar je pomembno zlasti 
pri poplavljanju v spodnji Vipavski dolini, ter tudi čezmejno do vtoka v reko Sočo. 
Sočasnost tujih, zalednih in lastnih voda je treba resno obravnavati, kar se je izkazalo 
(glede na hidrološko študijo) v poplavah septembra 2010 v Prvačini v naselju Draga. 
Za boljše poznavanje vplivov na pretok reke Vipave bi morali postaviti vodomerne 
postaje na vseh večjih pritokih, izvedli pa bi lahko tudi meritve podzemnih tokov. 
Potrebna bi bila tudi postavitev več padavinskih postaj - predvsem ena ob vsaki 
vodomerni postaji ter v hidrografskem zaledju večjih pritokov - saj se razmere v 
Vipavski dolini hitro spreminjajo glede na lokacijo, velik vpliv na pretok pa imajo tudi 
padavine, ki napajajo pritoke. Tako bi dobili realnejše podatke. Pri melioracijah niso 
upoštevali mnenj in pripomb prebivalcev/kmetov o dobrih lokacijah za kmetijska 
zemljišča, kje voda zaostaja, kam odteka, ipd., zato je bilo odvodnjavanje neustrezno 
izvedeno, posledično se voda na slabših tleh dlje zaustavlja. Neustrezne kanale bi 
morali pustiti zaraščanju ter zgraditi nove; na zemlji, ki ni preveč primerna za kmetijsko 
pridelavo, bi lahko zgradili zadrževalnik. Kako pomemben je vegetacijski pokrov za 
prestrežek in zadrževanje padavin nakazujejo vsi obravnavani poplavni dogodki. 
Posaditev dreves (najbolje takšnih, kot so rastla pred melioracijami oziroma so zdaj 
zaščitena – hrast, beli gaber, črni topol) bi pomenila večje zadrževanje vode, kmetje pa 
bi morali razmisliti tudi o ekološkem kmetovanju, ki bi izboljšalo kakovost zemlje (in s 
tem povečanje infiltracije padavin v tla, preprečevanje hitrega površinskega odtoka in 
spiranja zemlje).  
 
Kot slabost se je pojavilo dejstvo, da je redno vzdrževanje urejenih vodotokov nujno, 
zaradi finančnih limitov s strani države pa ni mogoče, zato so opravljena le najnujnejša 
opravila. Država bi morala več sredstev vlagati v vzdrževanje in sanacijo urejenih strug 
za zagotavljanje projektirane pretočnosti. Po drugi strani se zaradi zavarovanih območij 
vzdrževanje lahko izvaja v le za to določenih terminih. Potrebna bi bila sinhronizacija in 
optimizacija predpisov s področja ohranjanja narave ter urejanja voda. Urejanje 
vodotokov na sonaraven način (pustiti vodi nekaj sto metrski pas da lahko poplavlja) bi 
bila najbolj smotrna rešitev. Predvidevamo pa, da je zaradi razvojnih pritiskov v 
prostoru ter obstoječe pozidave, ki ponekod sega prav do struge, takšna ureditev le 
težko realizirana. Problematične dele vodotokov bi morali projektirati na nove varnosti 
ali vsaj zvišati nasipe oziroma uporabiti druge ukrepe zagotavljanja varnosti pred 
visoko vodo. 
 
Analize povratnih dob so pokazale, da so bile poplave septembra 2010 in marca 2009 
ene največjih. V septembru 2010 je bila v Mirnu zabeležena več kot 100-letna povratna 
doba pretoka, v marcu 2009 pa 25 do 50-letna. V Dornberku je marca 2009 pretok 
dosegel več kot 50-letno povratno dobo. Sicer so bili vsi trije dogodki marca 2009 in 
septembra 2010, razen decembra 2009, ko je Vipava poplavljala na območju rednih 
poplav, ekstremni. Statistično je torej najbolj poplavno ogrožen spodnji del Vipavske 
doline. Dosežena konica visokovodnega vala (podatek, katerega smo uporabljali pri 
analizi), sicer ni vedno merilo razsežnosti poplave, zato bi bila za boljšo oceno visokih 
voda v preteklosti potrebna analiza visokovodnega vala. Za določitev vpliva lastnih 
voda na odtok sta se izkazali za primerni meteorološki postaji v Zaloščah in Biljah. 
Zabeleženi zgodovinski dogodki poplavljanj so zelo pomembni pri določanju 
razsežnosti in vzrokov za poplave ter njihovega pojavljanja. Zato bi morali vse, še 
posebno izjemne dogodke, spremljati in popisovati. 
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Povratna doba pomeni le dogovorjeno mejo varnosti. Glede na to dejstvo je pomembno 
osvestiti ljudi, ki živijo na poplavno ogroženih območjih, da si katastrofalne poplave ne 
sledijo v točno določenem časovnem zaporedju in so neodvisne od prejšnjih. Eden od 
ciljev diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšna je nevarnost pojavljanja poplav takšnih 
obsežnosti, kot so bile obravnavane na primerih, v prihodnje. Strokovnjaki 
napovedujejo, da se bodo zaradi podnebnih sprememb ekstremni pojavi v obliki 
padavin in poplav pojavljali vse pogosteje in bodo še obsežnejši. To pomeni, da bodo 
ekstremni dogodki morda postali redni. Ker poteka naravnih dogodkov ne moremo 
preprečiti je nujno, da se nanje pripravimo in omilimo posledice in škodo, ki bi jo voda 
povzročila. Zaščita pred poplavami obstaja v obliki gradbenih in negradbenih ukrepov, 
nujna pa je na nivoju tako države in občine kot posameznikov, ki živijo na poplavno 
ogroženem območju.  
 
Gradbeni ukrepi zajemajo gradnjo poplavnih obrambnih struktur na najbolj ogroženih 
območjih. Ob reki Vipavi so najbolj pogosti v obliki nasipov v spodnjem delu Vipavske 
doline. Mednje spada tudi urejena struga reke Vipave za namen povišanja pretočnosti. 
Poleg njih so pomembni tudi ukrepi za preprečevanje vdora vode v objekt. To lahko 
storijo prebivalci sami, saj najbolje vedo, kje je voda vstopala v objekt ob zadnjih 
poplavah. Prav tako je pomembno pritlične prostore, ki so najbolj ogroženi, opremiti z 
vodotesnimi materiali in iz njih umakniti vse, kar bi lahko voda poškodovala. 
Predlagane so tudi razne stimulacije (finančne kot subvencije iz Eko sklada) za 
izboljšanje odpornosti objektov na poplavne vode. Realizirati bi bilo potrebno tudi idejo 
o gradnji zadrževalnikov na celotnem območju reke Vipave. Ker je problematika 
poplavljanja mednarodna, bi morali v projekt vključiti tudi Italijo. Občine se ob poplavah 
sicer najbolj pogosto poslužujejo protipoplavnih vreč ter s preusmerjanjem manjših 
potokov preprečujejo vdore vode.  
 
Sodoben pogled na zaščito pred poplavami je preventiven in se pojavlja v obliki 
negradbenih ukrepov. Eden takih, ki ga lahko izvedejo prebivalci sami je, da svoje 
premoženje zavarujejo. Ostali temeljijo skladno s trajnostnim razvojem na 
preprečevanju in varovanju ter ustrezni pripravljenosti in obveščanju. Država preko 
prognostičnih služb izdaja opozorila pred izrednimi dogodki. Da bi bila opozorila 
razumljiva vsem, še posebno ogroženim skupinam, so v letu 2010 začeli z izvajanjem 
podsistema Hidroalarm, ki z barvnimi kodami opozarja na nevarnost. Za boljše 
spremljanje so leta 2011 avtomatizirali postaji v Mirnu in Dornberku, v izvajanju pa je 
tudi projekt Moč voda, kjer opozorilne tablice osveščajo o preteklih poplavah. Sicer pa 
so se kot neustrezne za spremljanje pretokov izkazale prenizke late, ki jih je potrebno 
zvišati oziroma postaviti na ustreznejše lokacije. Načrti zaščite in reševanja ob 
poplavah prispevajo k reševanju človeških življenj in materialne škode. Za dobro 
izvajanje pa so potrebne predvsem ustrezno usposobljene ekipe ter zanesljivo 
odločanje na podlagi informacij. Izkazalo se je, da je škoda in nezadovoljstvo 
prebivalcev večje v tistih občinah, ki niso ustrezno pripravljene na dogodek. Žal se je to 
dogajalo ravno v občinah v spodnjem toku reke Vipave, ki so posledice poplav najhuje 
občutile. Tukaj smo prvo hipotezo o zavedanju in pripravljenosti na poplave delno 
potrdili, saj zavedanje o nevarnosti še ne pomeni ustreznega ravnanja. Izboljšati je 
potrebno obveščanje in ukrepanje ob kriznih razmerah ter ponuditi svetovanje in 
strokovno pomoč materialno in kadrovsko šibkim občinam. 
 
Eden od načinov zaščite pred poplavami je tudi omejevanje rabe prostora na poplavno 
ogroženih območjih. Prostorski razvoj se mora usmerjati izven območij, ogroženih 
zaradi poplav. Ta območja definirajo občine same v OPN, bolj detajlno pa, če želijo, s 
pomočjo kart poplavne nevarnosti in ogroženosti. Uredba in Pravilnik vsekakor 
prinašata izboljšanje stanja na področju preventive in omogočata racionalizacijo 
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posegov v prostor, saj zmanjšujeta verjetnost nastanka nevarnosti in škodnih posledic, 
zato smo drugo hipotezo, da predstavljajo karte poplavne ogroženosti pomemben 
korak na poti k omejevanju rabe poplavno ogroženega prostora, potrdili. Kljub 
evropskim in slovenskim pravnim podlagam, pa se še vedno dogaja, da se gradnja 
zaradi različnih pritiskov dovoljuje. Tu gre predvsem za manjše občine, ki zaradi 
pomanjkanja prostora težko predvidijo območja poselitve, probleme pa imajo tudi s 
sprejemanjem novih OPN, predvsem zaradi nestrinjanja občanov z namensko rabo 
prostora. Karte poplavne ogroženosti bi natančneje opredelile nevarna območja, 
podale informacijo o ogroženosti ter predlagale ukrepe za izboljšanje stanja. 
Problematiko poplavljanja je potrebno približati ljudem in jih seznaniti s potencialno 
nevarnostjo, saj bo le tako zmanjšan pritisk na poplavnih območjih ter posledično 
škoda. 
 
Ker se katastrofalne poplave praviloma pojavljajo le na nekaj desetletij ali stoletij, na 
njihove učinke kmalu pozabimo. S tem nevede povečujemo nevarnost prihodnjih 
poplav, saj se tem območjem ne izogibamo. Potreben je pravilen odnos do te 
problematike, saj nam na nek način omejujejo delovanje v prostoru. Na naravne 
dejavnike, ki povzročajo poplave, ne moremo vplivati. Lahko pa zmanjšamo človekov 
vpliv in tako zmanjšamo škodo. Izkazalo se je, da so predvsem zaradi poplavljanja v 
spodnjem toku reke Vipave, ukrepi, tako na državni kot lokalni ravni, nujni. Poplave 
moramo zaradi njihove kompleksnosti obravnavati celovito, in vanje vključiti tako 
posameznike kot institucije, državo in občine, saj bomo le na tak način dosegli 
učinkovito obrambo pred njimi. 
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