
        

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana  

 

 

 PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A 
SLOVENIJA HRVAŠKA 2014-2020 

  

PROJEKT: FRISCO 1 

ČEZMEJNO USKLAJENO SI-HR ZMANJŠEVANJE 
POPLAVNE OGROŽENOSTI  - NEGRADBENI 
UKREPI  

  

  

NASLOV ŠTUDIJE: 

 

CELOVITA ŠTUDIJA ZMANJŠEVANJA POPLAVNE 
OGROŽENOSTI ZA ČEZMEJNO POREČJE REKE 
DRAGONJE 

   

MEJNIK 1: ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA  

AKTIVNOST: HIDRAVLIČNA ANALIZA, 1.FAZA  

   

FAZA POROČILA: ZAKLJUČNO POROČILO  

   

 ŠT. POGODBE: 2555-17-100013  

   

VODJA DELOVNE SKUPINE ZA DRAGONJO, 

PREDSTAVNIK VODSTVA PROJEKTA 
FRISCO1 PO PN ZA IZDELAVO ŠTUDIJE: 

 

ZORKA SOTLAR 

 

 

 

ZA DRSV ODGOVORNA PO POGODBI: 

 

STANKA KOREN 

 

   

 

KRAJ IN DATUM IZDELAVE NALOGE: Ljubljana, junij 2017 

Dopolnjeno avgust 2017             

 

 

 



 
 

  Stran 2 od 16 

 

 

   
NAROČNIK: 

 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN 
PROSTOR 

Direkcija Republike Slovenije 

za vode 
Hajdrihova ulica 28c 

1000 LJUBLJANA  

 

   
PROJEKT: 

 
FRISCO 1  

TEHNIČNA POMOČ V IZDELAVI CELOVITE ŠTUDIJE 
ZMANJŠEVANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI ZA 
ČEZMEJNO POREČJE REKE DRAGONJE  

   
VRSTA PROJEKTNE 

DOKUMENTACIJE 
Analiza obstoječega stanja 

Hidravlična analiza - 1. faza 
 

 
 
 
 

 

 
 

IN NJENA ŠT.: J23/17  

   
   

   
PROJEKTANT: IZVO-R , projektiranje in 

inženiring d.o.o. 
Pot za Brdom 102 

1000 Ljubljana 
Direktorica: 

Helena Garzarolli, u.d.i.g. 

 
 
 
 

M.P. 
podpis 

   
 
 

ODGOVORNI NOSILEC NALOGE: 
 

mag. Rok FAZARINC, u.d.i.g. M.P. 
Podpis 

 

   

   

   

   
KRAJ IN DATUM IZDELAVE 

NAČRTA: 
Ljubljana, julij 2017 

Dopolnjeno avgust 2017 
 

   
   

 

  



 
 

  Stran 3 od 16 

 

 

2 IZDELOVALCI NALOGE 

FRISCO 1  

TEHNIČNA POMOČ V IZDELAVI CELOVITE ŠTUDIJE ZMANJŠEVANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI 

ZA ČEZMEJNO POREČJE REKE DRAGONJE 

 

 
 

Vodilni partner:  
IZVO-R , projektiranje in inženiring d.o.o. 

Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana 

 

Odgovorni nosilec naloge: 

mag. Rok FAZARINC, univ. dipl. inž. grad. 
 

Helena Garzarolli, univ. dipl. inž. grad. 
Miha Zidarič, univ. dipl. inž. grad. 
Matjaž Udovč, univ. dipl. inž. grad. 
Matic Košak, univ. dipl. inž. grad. 

Rok Amon, geod. teh. 
 

 
 
 
 

 

Partnerji: 
 

 

Inštitut za vodarstvo, d.o.o.,  

Hajdrihova ulica 28a, 1000 Ljubljana 

 

dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad. 
 

Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o. 
Glavni trg 19/c, 2000 Maribor  
 

mag. Smiljan JUVAN, univ. dipl. inž. grad. 
 

Hidrosvet, d.o.o.,  

Kidričeva ulica 25, 3000 Celje 

 

Branko Skutnik, univ. dipl. inž. grad. 

DHD, d.o.o.,  

Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor 
Tomaž Hojnik, univ. dipl. inž. grad.  

  
SL-Consult, d.o.o. 

Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana 
Iztok Frank, univ. dipl. ekon. 

 
 

  



 
 

  Stran 4 od 16 

 

 

VSEBINA 

 

1. UVOD ............................................................................................................................................... 5 

2. HIDROLOŠKE IN DINAMIČNE ZNAČILNOSTI POVODJA DRAGONJE ................................................. 5 

3. KOMENTAR NA PREDANI HIDRAVLIČNI MODEL ............................................................................ 10 

4. STROKOVNA PRESOJA POPLAVNE OGROŽENOSTI ANALIZIRANEGA ODSEKA ............................... 10 

5. ZAKLJUČEK ..................................................................................................................................... 16 

 

 

  



 
 

  Stran 5 od 16 

 

1. UVOD       

 
V predmetnem dokumentu je skladno s projektno nalogo in dogovori na sestankih delovnih skupin 

obdelana 1. faza hidravlične analize s splošnim opisom porečja Dragonje. Poplavnost oz. poplavna 

problematika Dragonje je v opisana na nivoju ekspertnega mnenja, saj na osnovi predhodno 

posredovanega hidravličnega modela (dopis s komentarjem na model z dne 21.6.2017) ni bilo možno 

določiti značilnosti vodnega režima v dolini Dragonje. 

2. HIDROLOŠKE IN DINAMIČNE ZNAČILNOSTI POVODJA DRAGONJE 

 
Povodje Dragonje, ki je veliko približno 101 km2, se razprostira na manj obljudenem območju slovenske 

Istre. Tok Dragonje s Pinjevcem je usmerjen od vzhoda proti zahodu. Rečni tok je dolg približno 27 km, 

višinska razlika med najvišjo točko in morsko gladino pa je 460 m. V zgornjem in srednjem toku ima 

zaradi tega Dragonja hudourniški značaj, za katerega so značilni izraziti dinamični procesi erozije, 

premeščanja in odlaganja plavin ter s tem oblikovanja vodnega in obvodnega prostora. 

 
Slika 1: bočna erozija in izprano dno do flišne podlage ter značilna ploščata oblika prodnega materiala v srednjem 

toku Dragonje 

 

Dinamične značilnosti povodja so odvisne predvsem od geološke podlage, pokrovnosti, reliefa in 

padavin. 

Geološko podlago povodja tvorijo fliši, za katere je značilna izrazita plastovitost, spreminjajoča kvaliteta 

in stopnja preperelosti. Dolinsko dno je prekrito z relativno tanko plastjo rečnih naplavin, ki so v 

srednjem in zgornjem toku gruščnate, v spodnjem toku pa drobnozrnati melji in gline. Proti izlivu se 

debelina aluvialnih naplavin povečuje. 
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Slika 2: razgaljena flišna pobočja s plastmi peščenjaka na levem bregu Dragonje 

 

Geološka flišna podlaga (fliš= mehka kamenina) je na nekaterih mestih izpostavljena erozijskim 

procesom. Ta območja, ki se razprostirajo predvsem na območjih hudourniških pritokov in večjih usadnih 

brežin, so gola.  

Oblikovanost terena je izrazito razgibana. Glavni dolini Dragonje in Pinjevca (Rokave) obdajajo grebeni, 

ki imajo povprečno nadmorsko višino preko 300 m. Pobočja so relativno strma. Nakloni pobočij na 

nekaterih mestih dosegajo tudi 50 — 100 %. Večje strmine so značilne predvsem za srednji tok nad in 

pod sotočjem s Pinjevcem, kjer so višinske razlike med grebeni in dolinskim dnom še dovolj velike. Tudi 

vzdolžni padci vodotoka so na zgornjem in srednjem delu povodja izrazito hudourniški. Na zgornjem 

delu od km 24 presegajo 10 %, nato pa na celotnem srednjem toku presegajo vrednost 2%. Padec se 

nekoliko zmanjša Šele pri Škrlinah pod sotočjem s Pinjevcem. 

Povodje se razprostira na prostoru med Jadranskim morjem in prvo ombrografsko bariero, ki jo tvorita 

greben Slavnika (1028 m n.m.) ter kraški rob. Zaradi tega so za to območje značilne intenzivne padavine. 

Letno pade na povodje nekaj več, kot 1000 mm/m2, vendar lahko ob posameznih nalivih intenzitete 

presegajo 100 mm/m2. V Krkavčah so bile na primer ob dogodku 2010 izmerjene maksimalne dnevne 

padavine preko 200 mm/m2. In prav ti pojavi pogojujejo rečno dinamiko z vsemi vzporednimi procesi. 

Značilnosti rečnih korit in hudourniški pritokov 

Rečna in hudourniška korita oblikujejo predvsem ekstremni pojavi v naravi, torej visoke vode daljše 

povratne dobe, ki imajo dovolj veliko moč, da z erozijo, premeščanjem in odlaganjem oblikujejo rečne 

struge. Pogoje za življenje v in ob vodi pa poleg geološke podlage in preperinskega krovnega sloja 

oblikujejo srednji in nizki pretoki glede na pogostost posameznih pojavov. Pas obrežne vegetacije 

praviloma sega do gladine srednjih vod ali pogostih visokih vod. 

Glede na značilnosti lahko območje delimo na tri dele. 

V zgornji hudourniški tok razvrščamo zgornja odseka Dragonje in Pinjevca ter večino manjših pritokov. 

Za ta območja so značilni prevladujoči erozijski procesi, torej območja, kjer se hribinski material sprošča 

in potuje naprej s tokom. Za hudourniške pritoke je značilna predvsem jarkasta erozija, ki na posameznih 
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mestih posledično prehaja v usadno erozijo (spodkopavanje pobočij). Hitrost erozijskih procesov je 

odvisna predvsem od strukture flišnih plasti in kvalitete same hribine. Na območjih, kjer so plasti 

peščenjaka in laporja kvalitetnejše, so procesi počasnejši. Hribinski material se sprošča v dveh značilnih 

oblikah in sicer: 

- Kamni in skale izrazito ploščate in oglate oblike, ki so večinoma nastali iz peščenjaka. Zaradi 

oblike je potovanje z vodnim tokom zelo počasno. Razmerja med višino in obema ostalima 

osema so lahko pri posameznih kamnih tudi 10. Prav tako je počasna hidrološka premena, s 

katero pridobiva bolj oble oblike. 

- Drobnejši pesek in melji, ki nastajajo s spiranjem preperelih in manj odpornih plasti laporja in 

drugih hribin. Ta material potuje z rečnim tokom in se odlaga na izrazito zastajajočih odsekih. 

Vendar je na nekaterih območjih, kot na primer v zgornjem toku Dragonje nad Trskom zaradi manj 

plastovite hribinske podlage, sproščena hribina bistveno bolj homogena. Zrnavostna struktura je 

sorazmerno drobna (dm~1-5 cm) in zaradi tega premeščanje plavin bistveno bolj sovpada s 

hidrodinamičnimi pogoji (hitrosti in globine vodnega toka). 

Srednji tok obsega območje na Dragonji od Trska do Krkavč in na Pinjevcu od Loparja do sotočja z 

Dragonjo. Glede na značilnosti lahko srednji tok razdelimo na dve območji z razmejitvijo pod Škrlinami. 

Za zgornji del srednjega toka, kjer so padci dovolj veliki (med 1 in 5%), so značilni izraziti dinamični 

procesi s sproščanjem, premeščanjem in odlaganjem plavin. Viri plavin so predvsem bočna erozija in pa 

premeščanje struge po aluvialnem dolinskem dnu. Značilni sta dve vrsti bočne erozije in sicer bočna 

erozija dolinskih pobočij, kjer nastajajo klifaste oblike ter bočna erozija rečnih naplavin. Ker je debelina 

krovnega sloja relativno tanka, je na več mestih možno opazovati rečno dno, ki poteka po skalni podlagi.  

 
Slika 3: struga Pinjevca v spodnjem toku; potek po trdni skalni podlagi 

 

Plavine, ki se sproščajo, imajo izrazito dvojno obliko, ki je opisana pri zgornjem toku. Zaradi tega se 

plavine premeščajo na kratkih razdaljah. Menjajo se erozijski — sprani odsek in zastajajoči odseki. Zaradi 

tega je tok izrazito stopničast s tolmuni, brzicami in zaznavnimi procesi meandriranja, ki so omejeni s 

flišnimi pobočji. Rečno korito je na tem odseku relativno plitvo. Visoke vode se razlivajo iz korita, kar 

zmanjšuje njeno erozivno moč. Zaradi goste obrežne zarasti in poraščenosti dolinskega dna prelivajoče 
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vode ne povzročajo večjih problemov. Menimo, da se predvsem ta odsek zaradi večjega dotoka 

hribinskega materiala o počasi dviguje. To je opazno predvsem na Dragonji nad sotočjem s Pinjevcem. 

Z vidika varstva pred škodljivim delovanjem voda je potrebno opozoriti na problem bočne erozije manj 

odpornih brežin. Ta pojav je najbolj opazen na Dragonji pod sotočjem s Pinjevcem in na celotnem 

Pinjevcu. Kot problem se pojavlja na mestih, kjer vodna erozija ogroža kmetijske površine, posamezne 

hiše in komunikacije. 

Spodnji del srednjega odseka je bolj umirjen. Povprečni padci doline se gibljejo med 0,5 in 1%. Erozijski 

procesi so zaznavni le kot bočna erozija dolinskega dna in usadnih klifastih pobočij, ki smo jih zabeležili 

le na območju gorvodno od Krkavč, kjer Dragonja poteka ob južnem dolinskem robu. Če primerjamo z 

gorvodnim odsekom, je rečno korito globje. Brežine so poraščene, ob reki pa se razprostirajo kmetijska 

zemljišča. Dolinsko dno je prekrito z bolj drobnimi preperinami, sloj pa je glede na gorvodni odsek 

debelejši. 

Akumulacije prodnih mas smo zaznali le na posameznih, bolj umirjenih odsekih. Reka tvori ostre okljuke, 

med katerimi se raztezajo izravnani odseki. 

Reka Dragonja je v toku nad MMP Dragonja v večji meri naravni vodotok, njeno korito in okolica pa sta 

podvržena naravnim procesom erozije in odlaganja plavin. Ureditve in drugi posegi v strugo so zelo 

redki, objekti antropogenega nastanka so le ostanki jezov, ki so služili za poganjanje mlinov, rampe za 

prehod preko reke in samo 3 mostovi. 

 
Slika 4: most preko Dragonje nad izlivom Pinjevca 
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Slika 5: most preko Dragonje pri MMP Dragonja (v kratkem predviden za rekonstrukcijo) 

 

 
Slika 6: most preko Dragonje pri MMP Sečovlje 
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Slika 7: ostanek jezu na območju Girič 

3. KOMENTAR NA PREDANI HIDRAVLIČNI MODEL 

 
Ob pregledu modela je bilo med drugim ugotovljeno, da na osnovi predanega 1D modela ni mogoče 

določiti realnega vodnega režima v prostoru, saj je poplavni tok v dolini Dragonje izrazito prostorski, ki 

ga lahko korektno opiše šele uporaba 2D komponente hidravličnega modela (ob ustrezni predhodni 

izdelavi 1D modela), ki pa v tej fazi projekta še ni izdelana. 

1D model tudi ne vključuje mostov (na kar je opozorili tudi izdelovalec modela), ki imajo pomemben 

vpliv na vodni režim vodotoka, zato je tudi s tega vidika premalo natančen za uporabo. Na Dragonji je 

bilo na dolžini slabih 19 km izmerjenih cca. 50 profilov struge, kar v povprečju pomeni 1 profil na 350-

400 m. Hidravlične analize za potrebe izdelave kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne 

nevarnosti skladno s Pravilnikom (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. 60/07) običajno temeljijo na gostejši izmeri prečnih profilov.  

V drugi fazi pričakujemo od naročnika, da nam bo predal umerjen 1D + 2D hidravlični model Dragonje, 

v katerem bodo vgrajeni vsi mostovi in drugi objekti, ki vplivajo na vodni režim. Poudarjamo, da 

umerjanje modela ni vezano na izdelavo hidrološke analize Dragonje temveč na zabeležene pretekle 

poplavne dogodke. Glede na majhno prevodnost naravne struge Dragonje  in dejstvo, da ob poplavah 

večji oz. pomemben delež toka teče po širokih inundacijskih površinah, je ključno umerjanje na poplavne 

dogodke in ne na povišane pretoke znotraj same struge. Od modela se pričakuje, da bo izkazoval 

poplavno sliko skladno s preteklimi dogodki. 

4. STROKOVNA PRESOJA POPLAVNE OGROŽENOSTI ANALIZIRANEGA ODSEKA  

 
Pri pripravi predmetnega poročila smo upoštevali do sedaj izdelano dokumentacijo na tem območju 

(Hidrološko-hidravlična analiza Dragonje za potrebe rekonstrukcije ceste G2-11/1062 Koper – Dragonja 

na območju MMP Dragonja, št. E44/1-FR/12, IZVO-R d.o.o.; Hidrološko hidravlična analiza s poplavnimi 

kartami obstoječega in načrtovanega stanja – DPN Letališče Portorož, št. G15-FR/14, IZVOR-R d.o.o.; 

Ureditev Dragonje v območju opuščenega mlina pod Škrlinami, št. C-993, VGI Ljubljana) in 

znanja/vedenja, ki smo jih pridobili ob izdelavi teh nalog. Izveden je bil ogled terena, pregledani pa so 
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bili tudi predhodni zabeleženi visokovodni dogodki in opozorilna karta poplav (vse prikazano na javnem 

portalu Atlas okolja). 

Glede na značilnosti vodnega režima bi lahko v dolini Dragonje definirali 3 različne vrste poplavljanja: 

- v zgornjem in delno srednjem toku (od izvira do izliva Pinjevca) je struga sicer lokalno lahko 

zelo plitva oz. tudi precej globoka – zarezana v rečno teraso, vendar poplavne vode zaradi ozke 

doline ali drugih morfoloških omejitev ostajajo v ožjem pasu ob strugi 

- v srednjem toku na odseku med izlivom Pinjevca in dolvodno od izliva Fenede, je struga glede 

na okoliški teren sorazmerno plitva (v povprečju 2 m), prav tako pa se bistveno razširi tudi sama 

dolina Dragonje, zato lahko prihaja do obširnejših poplav vzdolž celotnega dolinskega dna. 

Poplavni tok je lahko širok tudi nekaj 100 m. 

- v delu osrednjega in spodnjem toku pa je struga Dragonje globlja (do preko 5 m) in pod MMP 

Dragonja tudi urejena s trapeznim profilom. Struga ima sicer precej večjo prevodnost, kot v 

osrednjem delu, vendar v tem delu predstavljajo največjo nevarnost visoke vode, ki se iz struge 

izlijejo že na gorvodnih območjih (Pod steno, Vrbovje) in po ravnicah dotekajo proti območju 

MMP Dragonja. Osnovna značilnost tega odseka je, da se poplavni tok na območju MMP 

Dragonja cepi – del odteka skozi most regionalne ceste na strugi Dragonje, precejšen ali v 

določenih primerih celo večji delež pa odteka skozi inundacije v nasipu ceste/platoja MMP oz. 

cesto preliva in se ne vrne več v Dragonjo. Prelite vode z območja MMP Dragonja nato odtekajo 

proti Ribili oz. Letališču Portorož in Sečoveljskim solinam (že izven območja obravnave). 

Največje poplave so bile v tem prostoru zabeležene leta 2010, ko je bil pretok Dragonje ocenjen na 

vrednost ~300 m3/s, pri čemer je bila vrednost 100-letnega pojava pred poplavo določena pri 146 m3/s. 

Precejšnja razlika med pojavom v naravi in hidrološkimi izhodišči je poleg od res intenzivnih padavin 

(preko 200 mm v 24 h – postaja Krkavče) posledica tudi nekoliko podcenjene pretočne krivulje na 

vodomerni postaji Podkaštel ter kvantitativnega neupoštevanja poplavnega toka, ki ob visokih vodah 

zaobide VP. Tako statistična analiza arhivskih visokovodnih pretokov na VP ni mogla dati korektnih 

vrednosti, zato so bile karakteristične vodne količine nekoliko podcenjene. V strokovnih podlagah v 

sklopu projekta BOBER, je bil tako za VP Podkaštel predlagan tudi popravek pretočne krivulje (prikazan 

na Sliki 8). 
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Slika 8: prvotna in predlagana pretočna krivulja za VP Podkaštel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: poplavni tok preko ceste med MMP in Dragonjo ob poplavah 2010 (vir: 
http://forum.zevs.si/index.php?topic=3291.0) 
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Slika 10: poplava 2010 na letališču in solinah (vir: Letališče Portorož) 

Seveda so se v dolini Dragonje zelo visoke vode pojavljale že tudi v prejšnjih stoletjih, vendar jih zaradi 

različnih robnih pogojev (sprememba morfologije in izvedba regulacij rek) ne moremo privzeti kot 

merodajne za umerjanje hidroloških in hidravličnih modelov. Na sliki so prikazani zgodovinski zaznamki 

gladin, ki so bistveno višji od pojava 2010. 

 
Slika 11: Zabeležene poplave Dragonje in Drnice v prejšnjih stoletjih na hiši v Sečovljah 
 

Ne glede na velik obseg pričakovanih poplav v dolini Dragonje pa je škodni potencial bistveno manjši, 

kot v primeru drugih primerljivih poplavnih območij v Sloveniji in na Hrvaškem. Dolina Dragonje je 

namreč zelo redko poseljena. V osrednjem in zgornjem delu se v dolini nahajajo predvsem posamezna 

gospodarska poslopja in ostanki mlinov, ki so bili kasneje preurejeni v gospodarske in bivalne objekte. 

V zgornjem delu (nad dotokom Pinjevca) v dolini Dragonje tudi ni večjih obdelovalnih površin – prisotna 

je le naravna zarast, medtem, ko se pod Pinjevcem prisotnost obdelovalnih površin vzdolž toka bistveno 

povečuje. Pretežno so prisotni vinogradi, oljčni nasadi in njive z raznovrstnimi poljščinami in zelenjavo. 
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Slika 12: obdelovalne površine z namakalnimi jarki med Dragonjo in Sečovljami 
 

Večja in z nacionalnega vidika pomembnejša poplavna ogroženost pa je prisotna šele na območju 

Sečovelj oz. Letališča Portorož in Sečoveljskih solin, kar pa je že vse izven meje obdelave po Projektni 

nalogi. V manjšem obsegu so ogroženi tudi deli naselij Dragonja, Sečovlje in Mlini. 

Večji protipoplavni ukrepi se v dolini Dragonje v preteklosti niso izvajali. Največji poseg je bila regulacija 

struge dolvodno od MMP Dragonja (do izliva v morje), s čimer pa ni bila zagotovljena poplavna varnost 

za primer izjemnih visokovodnih pojavov. Gorvodno od MMP Dragonja se večje ureditve niso izvajale. 

 
Slika 13: urejena struga Dragonje pod VP Podkaštel I  
 

Trenutno aktiven projekt (PGD) za izboljšanje poplavne varnosti je projekt za izvedbo inundacije v nasipu 

regionalne ceste med MMP Dragonja in strugo Dragonje. Z izvedbo inundacije bo izboljšan prehod 

poplavnih vod, ki danes v določeni meri zastajajo za cestnim nasipom. Nižje bodo tudi gladine na 

območju domačije Kramesteter, ki se nahaja na desnem bregu Dragonje tik nad mostom.  
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V sklopu priprave DPN za Letališče Portorož se bodo načrtovali tudi ukrepi za zmanjšanje poplavne 

nevarnosti, vendar zopet za območje izven interesnega območje predmetnega projekta FRISCO. 

Drugi večji posegi v prostor (razen morebitnih rednih vzdrževalnih del na vodotokih) po našem vedenju 

in kot izhaja iz pridobljenih informacij projektnih partnerjev o morebitni obstoječi projektni 

dokumentaciji, niso predvideni. 

Pri sledenju ciljev projekta FRISCO (zmanjševanje poplavne ogroženosti v dolini Dragonje) predstavlja 

največji problem izbrano območje obravnave, ki se zaključi ravno nad območjem, ki bi bilo potrebno 

najbolj kompleksne obravnave in ki je območje z največjim škodnim potencialom. To so Sečoveljske 

soline, ki predstavljajo enega pomembnejših elementov slovenske kulturne dediščine ter Letališče 

Portorož. Finančno je škodo ob poplavah na solinah težko vrednotiti, saj so poleg izpada dohodka zaradi 

pridelave soli lahko poškodovani tudi elementi (objekti, ureditve,…), ki imajo velik kulturni in zgodovinski 

pomen. Na območju letališča se sicer vitalni in občutljivi objekti ter glavni del infrastrukture nahajajo na 

SZ delu, ki je poplavno manj ogrožen, bi pa bilo smotrno načrtovati ukrepe za zmanjšanje poplavne 

nevarnosti, ki bi omogočili načrtovano razširitev letališča. 

Ker območje obdelave in hidravličnega modeliranja ne sega na območje letališča in solin, 

je v sklopu projekta možno iskati le rešitve, katerih cilj bi bil zmanjševanje poplavnosti 

kmetijskih površin ter morebitna izvedba lokalnih ukrepov za zaščito individualnih 

objektov. 

Celoviti ukrepi za zmanjševanje poplavne nevarnosti v dolini Dragonje bi lahko bili dveh vrst: 

a) preusmeritev viška vod v strugo Dragonje in (ali) Drnice, pri čemer bi bilo potrebno strugi 

ustrezno preoblikovati, da bi bili sposobni sprejeti dodatne vodne količine 

b) zadrževanje viškov visokih vod v zaledju z izvedbo enega ali več suhih, mogoče tudi mokrih 

zadrževalnikov 

Izvedba preusmeritve visokih vod v osnovno strugo v sklopu predmetnega projekta ni preverljiva, saj 

območje obdelave ne obsega celotnega vplivnega območja in tako ni mogoče definirati vpliva in ukrepov 

na izlivnem odseku Dragonje, Drnica pa v projekt ni vključena. Posledično možnost preusmeritve visokih 

vod s poplavnih območij v osnovno strugo v sklopu projekta FRISCO ne bo obravnavana. 

Tako kot edina možnost ostaja izvedba zadrževalnikov, kjer pa vidimo največjo težavo pri samem 

konceptu, saj bo potrebno vodo najverjetneje zadrževati na kmetijskih površinah, zato, da bi ščitili druge 

kmetijske površine. Poleg tega pa elementi, s katerimi bi lahko dodatno upravičili izvedbo tovrstne 

investicije, ležijo izven območja obravnave in v sklopu projekta FRISCO ne bodo vrednoteni. Natančneje 

bo izvedba zadrževalnikov preučena v naslednji fazi projekta, ko bodo na voljo tudi hidrološka izhodišča 

in ustrezen hidravlični model. Menimo, da bi bila upravičenost investicije nekoliko večja, če bi bili 

zadrževalniki mokri in bi zagotavljali tudi vodo za namakanje kmetijskih površin, s čimer bi lahko 

zagotovili pogoje za povečanje površin za intenzivno kmetijsko obdelavo in pridelave ter nenazadnje 

tudi bistveno izboljšali stanje voda, saj se voda v sušnih mesecih ne bi črpala iz Dragonje in jo s tem 

siromašila, temveč bi jo črpali iz akumuliranih zalog iz deževnih obdobij.  
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Slika 14: črpanje vode iz Dragonje za potrebe namakanja 

5. ZAKLJUČEK 

Dolina Dragonje je poplavno ogrožena. Osnovna raba na poplavnih površinah je kmetijska, poselitev je 

pomaknjena ob rob doline in v večji meri izven poplavnega območja Dragonje. Rešitve za zmanjšanje 

poplavne nevarnosti obstajajo, v naslednjih fazah projekta jih bo možno natančneje ovrednotiti. Osnova 

za ustrezno vrednotenje so izdelana hidrološka izhodišča ter ustrezen hidravlični model, ki bo realno 

opisoval visokovodni režim. Predmetne vsebine bodo izdelane v prihodnjih fazah projekta. 
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