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1. UVOD
V predmetnem dokumentu sta obdelani točki 2.1.2 (t.j. Opis obstoječega stanja) in
2.1.4 (t.j. Hidravlična analiza in modeliranje) projektne naloge. Skladno s projektno
nalogo in dogovori na sestankih delovnih skupin, je obdelana 1.faza hidravlične analize
in poplavna nevarnost na nivoju ekspertnega mnenja.
Hrvatske vode imajo delujoč matematični model Sotle/Sutle za celoten obravnavan
odsek, ki pa ni bil posredovan izdelovalcu, kar je v nasprotju s točko 2.1.4 projektne
naloge.
2. OPIS POREČJA
Sotla/Sutla je levi pritok Save in mejna reka med Slovenijo in Hrvaško v vzhodni
Sloveniji. Izvira na gozdnatih južnih pobočjih hribovja Macelj v treh izvirih pod vrhom
Veliki Belinovec (717 m). Reka teče proti jugu do Dobovca, oz. Lupinjaka, nato zavije
proti zahodu do izliva Ločnice, od tam naprej teče ves čas proti jugu po državni meji.
Malo pred izlivom zavije v umetno strugo na hrvaški strani in se nasproti vasi Jesenice
izlije v Savo.

Slika 1: Izvir Sotle (vir: https://mojsvet.info/izvir-reke-sotle-na-pobocjih-hribovja-macelj/)
Porečje Sotle na severu meji na porečje Dravinje, na zahodu na porečje Savinje, na
vzhodu pa na porečje Krapine. Prispevne površine so izrazito nesimetrične.
Prevladujoči so desni pritoki, levi pa kratki in z majhnimi prispevnimi površinami. V
zgornjem delu porečja se v Sotlo izliva nekaj manjših desnih pritokov, med njimi
Draganja v Rogatcu. V naselju Podčetrtek, oz. Harine Zlake se v Sotlo izliva eden
njenih večjih desnih pritokov, Mestinjščica. Dolvodno se v Sotlo izlivajo še drugi večji
desni pritoki: Tinski potok, Župnijski potok, Golobinjek, Olimščica in Buča ter največji
desni pritok Bistrica. Po izlivu Bistrice Sotla teče po Kumrovškem polju in nato preide v
ozko dolino Zelenjak med Bizeljskimi griči in Cesargradsko goro ter nato teče proti jugu
v aluvialni ravnici z večjima desnima pritokoma Dramlja in Bizeljsko. Na levem delu
porečja teče Sotla v glavnem ob vznožju hribov in le na posameznih odsekih preseka
manjše doline. Vsi levi pritoki so kratki in hudourniškega značaja, s povečanim
erozijskim delovanjem. Večji levi pritoki na tem delu so Škrnik, Kladnik in Razvor na
območju Kumrovca, potok Čemehovec na območju Kraljevca na Sotli ter potok
Dubravica.
5

Osnovni podatki porečja:
-

dolžina porečja: 90 km
nadmorska višina izvirov: 640 m n.m.v.
nadmorska višina izliva: 134 m n.m.v.
povprečni pretok (vodomerna postaja Ranjkovec): 9,3m3/s
površina porečja: 581 km2, od tega v Sloveniji ca. 451 km2

2.1 Hidrogeološke značilnosti reke
Sotla teče ves čas prečno na glavne tektonske strukture, ki potekajo v smeri zahod–
vzhod, in prek zelo različnih kamnin. Zato se v dolini hitro menjavajo širši odseki v manj
odpornih kamninah, kjer so ob reki tudi večje poplavne ravnice, in ožji deli, zarezani v
trše kamnine. Prvih nekaj kilometrov teče kot majhen potok po ozki, skoraj povsem
neposeljeni dolini z gozdnatimi pobočji do vasi Trlično, kjer vstopi v neizrazito Rogaško
podolje in se obrne proti zahodu. Pri Dobovcu oz. Lupinjaku se dolina nekoliko odpre,
malo naprej, kjer reka napravi dva izrazita zavoja, pa se ponovno zoži. Skozi Rogatec
in Hum na Sutli teče po nekoliko širši dolini, zavije proti jugozahodu in nato proti jugu.
V tem delu se vse do Podčetrtka oz. Harine Zlake, Luke Poljanske in Bratkovca hitro
menjavajo ožji in nekoliko širši odseki; v enem takšnih je pregrada Vonarje z
zadrževalnikom (Vonarsko jezero ali Sotelsko/Sutlansko jezero). Nekoliko niže se
vanjo kot desni pritok izliva Mestinjščica. Dolvodno od izliva Mestinščice se v
dolinskem dnu nahaja vodni park Aqualuna, še nekoliko dolvodno pa Terme Olimia.
Pod Podčetrtkom reka v kratki in ožji dolini prebije apnenčasto-dolomitni hrbet
Rudnice, ki se na hrvaški strani nadaljuje v Desinićko goro. Dolvodno od te zožitve
Sotla v izrazitih meandrih vijuga po dober kilometer širokem dolinskem dnu, ki je
deloma izpostavljeno poplavam, zato so se naselja na obeh straneh meje odmaknila
na obrobje dolinskega dna (Imeno, Prelasko, Miljana in Plavić) ali na višjo teraso
Sedlarjevo. Sledi nov ožji odsek v nekoliko trših miocenskih kamninah kjer na drugi
strani Sotla priteče v majhno, a izrazito Bistriško kotlino ob severnem vznožju Orlice.
Po njenem mokrotnem dnu, polnem opuščenih meandrov, teče proti jugovzhodu,
naselja so odmaknjena na rob ravnine (Bistrica ob Sotli, Kumrovec).
Pri Kunšperku oz. Risvici se značaj doline Sotle spremeni. Reka si je v apnenčastodolomitni hrbet Orlica–Cesargrajska gora izdelala 2 km dolgo, a izrazito in ozko
sotesko Zelenjak s strmimi gozdnatimi pobočji, v kateri je komaj prostora za reko, cesto
in zaenkrat zapuščeno železniško progo Imeno-Savski Marof.
Od izstopa iz soteske pri Klanjcu do izliva postane Sotla prava nižinska reka: teče po
široki poplavni ravnici. Nekoč je tekla po vijugasti naravni strugi (njen nekdanji tok
označuje zelo vijugast potek državne meje), ki je bila tekom let urejena in izravnana.
Dolinsko dno je deloma izpostavljeno poplavam in neposeljeno, vasi so se približale
reki na nizkih terasah ali kjer se reka dotakne gričevnatega obrobja. Najobsežnejši,
povsem neposeljen del so mokrotni Jovsi, zavarovani kot naravni spomenik in del
območja Natura 2000. Med Dobovo in Harmico oz. Šenkovcem se ravninsko območje
ob Sotli združi z ravnino na levem bregu Save, Sotla pa se ca 2 km pod vasjo Rigonce,
oz. Ključ Brdovečki izliva v Savo.
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2.2 Hidrogeografske značilnosti reke
Sotla je v pretežnem delu izrazita nižinska reka z večinoma počasnim tokom po rečni
strugi, ki je bila pred regulacijskimi posegi izrazito vijugasta. Ima panonski tip dežnosnežnega rečnega režima s prvim viškom pretokov v pozni jeseni in drugim viškom v
marcu ter zelo izrazit minimum v mesecu avgustu. Zaradi manjše povprečne količine
padavin (okoli 1200 mm letno) in prevlade nizkega gričevja ima razmeroma nizek
specifični odtok (16,8 l/s/km2; vodomerna postaja Rakovec), odtočni količnik znaša
okoli 45 %.
Na porečju Sotle je več vodomernih postaj. Na reki Sotli trenutno deluje vodomerna
postaja Rakovec, ki ima podatkovni niz od leta 1926. Na pritoku Bistrica je vodomerna
postaja Zagaj, ki je pričela delovati leta 1965, na pritoku Mestinjščica pa vodomerna
postaja Sodna vas s podatkovnim nizom od leta 1989. V letu 2017 bo reaktivirana
vodomerna postaja na reki Sotli v Rogatcu, ki je v preteklosti delovala med letoma
1965 in 1986. Nadalje so trenutno aktivne vodomerne postaje Hum na Sutli
(podatkovni niz od leta 2008), Sotelsko jezero (podatkovni niz od leta 2001), Bratkovec
(podatkovni niz od leta 1993), Zelenjak (podatkovni niz za sedanjo lokacijo postaje od
leta 1967) in Ključ (podatkovni niz od leta 1988). Na vodomernih postajah Bratkovec in
Zelenjak se izvajajo meritve pretokov od postavitve teh dalje, na postaji Hum na Sutli
pa od leta 1914. Od takrat pa do danes je bilo izvedenih le 6 meritev in to v glavnem pri
nizkih pretokih. Postaje Hum na Sutli, Zelenjak in Bratkovec so opremljene z limnigrafi,
postaji Sotelsko jezero in Ključ pa z vodomernimi letvami. Postaje Hum na Sutli,
Sotelsko jezero in Zelenjak so pomembne za izvajanje ukrepov za varovanje pred
poplavami. Na postaji Zelenjak je bila postavljena avtomatska merilna postaja leta
1979, na postaji Hum na Sutli pa leta 2008. Na postaji Sotelsko jezero se izredne
meritve izvajajo v času nastopa visokih voda.
Pretekli podatki kažejo, da je srednji pretok na vodomerni postaji Rakovec (vodozbirno
zaledje približno 560 km2) v obdobju med letoma 1926 in 2014 znašal 8,25 m3/s.
Najvišji vodostaj v merilnem obdobju je bil dosežen 18. 9. 2010 pri absolutni koti
146,36 m, pri čemer je bil ocenjen pretok okoli 121 m3/s. Pri tem je treba poudariti, da
je pri tem dogodku Sava zajezila reko Sotlo ter s tem dvignila njeno gladino (sicer je bil
izmerjen tudi večji pretok Sotle v celotnem merjenem obdobju).
V najzgornejšem toku je Sotla izrazit hudournik, ki se dolvodno sicer umiri, a zlasti ob
močnih poletnih neurjih hitro naraste tudi zaradi dotoka vode iz naraslih pritokov.
V srednjem toku je pri visokih vodah praviloma poplavljen večji del nižjeležečih območij
v dolini.
Po izstopu iz soteske Zelenjak je na obeh straneh reke širša poplavna ravnica, vendar
se poplave razlivajo le po najnižjih delih, kjer so večinoma mokrotni travniki. Na
območju od naselja Kraj Donji (levi breg) do Save ima bistven vpliv na poplavljanje
Sotle tudi reka Sava.
Posebnost je najobsežnejše poplavno območje v Jovsih, vendar ne poplavlja Sotla,
temveč mokrotne travnike zalijeta podtalnica in padavinska voda, največkrat pozno
jeseni in zgodaj spomladi.
Poplavne razmere so podrobneje opisane v poglavjih 3 in 4.
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2.3 Kakovost vode
Zaradi majhnega pretoka poleti, počasnega toka, industrije, kmetijstva in številnih
naselij brez urejene kanalizacije, je bila Sotla v preteklosti močno onesnažena reka s
precejšnjo vsebnostjo težkih kovin, fenolov in pesticidov in je vrsto let spadala v
najslabšo, 4. kategorijo. Slaba kakovost vode je bila tudi eden od razlogov za
izpraznitev Vonarskega jezera. V zadnjih letih so se razmere (ureditev kanalizacije in
čistilnih naprav Rogaška Slatina in Hum na Sutli) precej izboljšale, tako da je njeno
kemijsko stanje večinoma dobro, ekološko stanje pa je v zgornjem delu dobro, po toku
navzdol pa se nekoliko izboljšuje in je v spodnjem toku dobro do zelo dobro.
2.4 Narava
Struga Sotle in večji del inundacijskega območja na območju obravnave v Sloveniji
imata status naravne vrednote (št.4429).
Struga reke je, razen nekaj manjših odsekov, skoraj vzdolž celotnega toka v območju
Nature 2000. Prav tako so v območju Nature 2000 del akumulacije Vonarsko jezero ter
območje gorvodno od Imenega do izstopa iz soteske Zelenjak (ta del sodi v Kozjanski
regijski park) ter območje ob spodnjem toku med Gregovcami in Velikim Obrežem
(Dobrava - Jovsi).
Na hrvaški strani je v Naturo 2000 vključen krajši odsek Sotle z bližnjo okolico pod
vasjo Razvor tik severno od Kumrovca. Celoten tok reke je del ekološke mreže z
oznako "Sutla HR2001070".
V Sotli kot izrazito nižinski reki živijo predvsem ribe iz družine krapovcev, mdr. krap
(Cyprinus carpio), klen (Leuciscus cephalus) in mrena (Barbus barbus), iz drugih
družin pa tudi ščuka (Esox lucius) in evropski som (Silurus glanis).
2.5 Demografske značilnosti reke
Sotla je bila stoletja mejna reka med avstrijskim in ogrskim delom habsburškega
imperija, ki pa za prebivalce obeh strani reke ni predstavljala ovire. Bistveno več težav
kot sama reka so prebivalcem obeh bregov povzročale pogoste poplave. Poplavno
ogroženo je celotno nižjeležeče območje ob reki Sotli, od Dobovca do izliva v Savo.
Ureditve (regulacije) na nekaterih urbaniziranih območjih so obseg poplav omejile ali
zmanjšale njihovo pogostost. Pritoki se proti Sotli stekajo po relativno ozkih dolinah. Ob
Mestinjščici, Zibiškem potoku, Tinskem potoku, Buči in Bistrici, ob visokih vodah
srednje in daljše povratne dobe (nad Q5) poplavljajo večinoma kmetijske površine in
posamezne manjše zaselke oz. posamezne objekte. V preteklosti je bila pogosto
poplavljena tudi glavna cesta pri Podčetrtku, ob vsakoletnih visokih vodah pa so
poplavljene celotne ravnice na obeh bregovih.
Poplavno ogrožena območja na slovenski strani, ki jih je potrebno omeniti, so:
- cesta k mejnemu prehodu Orešje;
- objekti v naseljih Bračna vas, Gregovce, Nova vas, Rigonce, Loče;
- del poseljenega območja in turistični objekti v občini Podčetrtek;
- območje Rogatca na delu ob Sotli.
Poplavno ogrožena območja na hrvaški strani, ki jih je potrebno omeniti, so:
-

Območje od mejnega prehoda Harmica (cesta Zaprešić-Dobova) do železniške
proge Zagreb-Ljubljana, na kateri ni zgrajenega nasipa. Na tem delu je
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-

ogroženo je več stanovanjskih hiš, ki se nahajajo med železniškimi nasipi in
reko Sotlo;
naselje Gmajna v Kumrovcu, kjer je poplavno ogroženo več stanovanjskih in
gospodarskih objektov;
naselje Plavić, kjer je ob nastopu visokih voda poplavljena lokalna cesta
L22026;
naselja Bratkovec, Luka Poljanska in Harina Zlaka, kjer je poplavno ogroženo
več stanovanjskih in gospodarskih objektov;
območje gor in dolvodno od mejnega prehoda Hum na Sutli, kjer je poplavno
ogroženo več stanovanjskih in gospodarskih objektov ter otroški vrtec.

Težnje po ureditvah struge Sotle v smislu zmanjšanja poplavne ogroženosti so se
pojavljale že v 19. stoletju. V 50-ih leti 20. stoletja je bila v sklopu izgradnje železniške
proge Savski Marof – Stranje, izvedena ureditev (regulacija) korita reke Sotle od izliva
v Savo do Figarovega mostu v Čemehovcu. Kasneje so bili izvedeni manjši posamezni
ukrepi stabilizacije korita (pragovi, vzdolžne zgradbe, utrditve brežin), in sicer tako na
levem kot tudi na desnem bregu Sotle. Del teh ureditev še vedno opravlja svojo
funkcijo. V 80 letih je bila zgrajena akumulacija Vonarje.
V zadnjih dvajsetih letih se v smislu hidrotehničnih ureditev na Sotli izvajajo le
vzdrževalna dela in še to v minimalnem obsegu. Na krajših odsekih skozi naselja in na
območjih mejnih prehodov se izvajajo košnje brežin ter delno poseki odvečne zarasti,
na območjih, kjer prihaja do poškodb zaradi erozijskega delovanja voda, pa se izvaja
lokalna zaščita brežin v smislu preprečevanja širjenja erozije in škode na okoliških
zemljiščih.
Sotla kot nižinska reka v preteklosti ni bila posebej zanimiva za pogon mlinov in žag,
bolj primerne za tovrstno rabo so bile ožje doline ob pritokih, ki imajo večji vzdolžni
padec.
Bistveno večji pomen za razvoj pa so imeli izviri naravne tople vode s temperaturo 30–
37 °C, ki so predstavljali osnovo za razvoj turizma. Izviri v poplavni ravnici ob Sotli
blizu Podčetrtka so bili npr. poznani že pred več stoletji, leta 1966 so začele delovati
Atomske toplice, predhodnica današnjih Term Olimia in Term Sotelia.
S prometnega vidika dolina Sotle danes nima posebnega pomena, kar je verjetno
posledica mejne lege in odmaknjenosti od glavnih prometnih poti. Sicer potekajo ceste
po slovenski in hrvaški strani doline, vendar pa je izrazita razlika med Zgornjim
Posoteljem, po katerem pelje glavna cesta Celje–Šentjur–mejni prehod Dobovec in
naprej proti Krapini v smeri zahod–vzhod, ter Srednjim in Spodnjim Posoteljem z
regionalno cesto Mestinje–Bistrica ob Sotli–Čatež ob Savi od severa proti jugu.
Podobna situacija je tudi pri železniškem omrežju: po dolini ob zgornji Sotli poteka
proga Grobelno–Rogaška Slatina–Rogatec–Krapina (zgrajena 1903 do Rogatca in
1930 do Krapine), ob srednji in spodnji Sotli pa železniška proga Stranje–Imeno–
Kumrovec–Savski Marof (zgrajena 1956–1960). Nobena od teh prog nikoli ni imela
večjega pomena. Na hrvaški strani sploh ne obratujeta več, na slovenski strani pa po
njih poteka lokalni potniški promet do Rogatca oziroma do Imenega in skromen tovorni
promet.
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3. SOTLA – HIDROTEHNIČNI VIDIK: ODSEK IZVIR SOTLE – KUNŠPERK
(BISTRICA OB SOTLI)
3.1 Značilnosti doline
Opis poplavnosti Sotle na odseku med Kunšperkom (Bistrica ob Sotli) in povirjem
temelji na ogledu terena, grafičnem prikazu zabeleženega dosega poplav (Atlas okolja)
v letu 1980 in 1987 ter na osnovi rezultatov parcialnih hidravličnih analiz, ki so bile
izdelane v sklopu posameznih študij ali projektov. Hidravlični model Sotle za izvedbo 1.
faze po PN ni bil na voljo, zato je poglavje o poplavnosti in ukrepih pripravljeno na
nivoju ekspertnega mnenja.
Dolini Sotle lahko rečemo poplavna dolina že v samem povirnem odseku (gorvodno od
Trličnega), kjer struga teče po sorazmerno plitvi in na brežinah poraščeni strugi, viški
vod pa se razlivajo po pretežno z gozdom zaraščeni ravnici. Strugo na tem odseku
prečka več premostitev, ki pa so v večini opuščene oz. se uporabljajo zelo redko, ena
je celo popolnoma zamašena s plavjem in sedimenti.

Slika 2: struga Sotle v povirju
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Slika 3: primer opuščne premostitve v povirju
Poplave Sotle na predmetnem odseku ne predstavljajo bistvenih težav, saj po nižjem
delu doline (ob strugi) poteka le gozdna pot. Asfaltirana lokalna cesta je v nadaljevanju
speljana nekoliko višje po vznožju okoliških vzpetin. V dolini se nahaja tudi nekaj
stanovanjskih objektov, ki pa so postavljeni nekoliko stran od struge in razen enega
(prvi objekt nad Trličnim) tudi na nekoliko višjem ali nadvišanem terenu. Dejanska
ocena poplavne nevarnosti teh objektov bi bila oz. bo možna šele z uporabo
hidravličnega modela.

Slika 4: premostitev preko Sotle v Trličnem
Prvi večji škodni potencial v dolini Sotle se pojavi v Trličnem, kjer se visoke vode
pogosto razlivajo iz struge. Problem ni samo poddimenzionirana premostitev (Slika 5),
temveč tudi splošna majhna prevodna sposobnost struge nad vasjo. Že pogoste visoke
vode se razlijejo na okoliške poplavne ravnice in lahko poplavijo tudi prvo linijo
stanovanjskih objektov in lesni obrat. Za zaščito pred visokimi vodami si je lastnik
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lesnega obrata izvedel manjši čelni nasip, ki pa po naši oceni ščiti le pred pogostnimi
poplavami.
Pod Trličnim prečka dolino Sotle prva večja dolinska bariera in sicer železniški nasip, ki
preseka poplavno območje in za katerim se tvori določena zajezba (pozitivno z vidika
zadrževanja poplavnih vod). V nasipu je izvedena samo ena odprtina.
Naslednje pomembno prečkanje doline in poplavnega območja predstavlja nasip ceste
na območju MMP Dobovec, ki poteka ca. 4 m nad dnom struge.

Slika 5: poplavna ravnica Sotle pod Dobovcem
Med Dobovcem in Rogatcem se struga Sotle vije po dolini med železniškim nasipom
na slovenski strani in cesto Hromec – Hum na Sutli. Struga je, razen na območju
premostitev, naravna in meandrirajoča ter poraščena z drevesno in grmovno zarastjo.
V tem pasu je poselitev oz. pozidava zelo redka. Prisotnih je le nekaj objektov, ki pa so
postavljeni ob rob doline. Na poplavni ravnici so v večji meri prisotne obdelovalne
površine. Poplavne površine se na več mestih zožajo v dolino z omejenim razlivnim
območjem - praviloma med nasipom železnice in pobočji vzpetin na hrvaški strani
meje. Tovrstna območja so pod zahodnim grebenom Dobovca ter pod JV in Z
pobočjem Kameneka.
Rogatec je največji kraj v dolini Sotle, ki leži v neposredni bližini reke in v pomembnem
deležu tudi na njenem poplavnem območju. Glede na predhodno izvedene hidravlične
analize (Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za
potrebe OPN Občine Rogatec, št. D21-FR/11, IZVO-R d.o.o., 2011) Sotla na vstopu v
Rogatec poplavlja vse do glavne ceste Rogatec - Dobovec. Poplavljena je tudi
železniška proga Grobelno - Zaprešić od Zahenberškega potoka do mostu železnice
čez Draganjo. Na območju nad izlivom Draganje so ogroženi stanovanjski in
gospodarski objekti ob strugi in na območju med železnico in glavno cesto. Zaradi
poddimenzionirane premostitve je poplavljeno tudi širše območje mejnega prehoda v
Rogatcu. Zaradi odvzemanja poplavnih površin ob Sotli je bil v preteklih letih na
desnem bregu Sotle, gorvodno od mejnega prehoda, zgrajen manjši suhi zadrževalnik
(samo kot kompenzacija za odvzete površine, nima funkcije zmanjševanja poplavnih
konic).
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Slika 6: poddimenzionirani most na Celjski cesti v Rogatcu in VP Hum na Sutli
Pod Rogatcem se nižinski del doline Sotle precej razširi, poplavne površine so glede
na zabeležene podatke o preteklih poplavah v povprečju široke med 200 in 400 m. Vse
do prečnega nasipa ceste k mejnemu prehodu Rajnkovec v dolini ni elementov, ki bi
imeli bistven vpliv na vodni režim. Poplavne vode se prosto razlivajo po pretežno
travniških površinah. Prav tako razen na enem območju (na levem bregu Sotle tik pod
sotočjem s Teršnico) v nižjem delu dolinskega dna ni prisotne poselitve.
Nasip ceste k mejnemu prehodu Rajnkovec predstavlja v povprečju 1 m visoko
prepreko, ki prekine vzdolžni poplavni tok, vode pa so nato skoncentrirane na mostno
odprtino (Slika 8) oz. se po zapolnitvi območja za nasipom, preko njega prelivajo proti
jugu. Ob poplavah 9.10.1980 (rang do Q5) naj visoke vode nasipa ne bi prelivale,
medtem, ko prikazi poplav za 5.8.1987 (rang Q10 – Q20) izkazujejo prelivanje tega
nasipa. Natančnost zabeleženih poplavnih dogodkov je glede na merilo prikaza
(osnovne poplavne linije so se risale tudi na karte merila 1:25,000 ali 1:50,000) lahko
lokalno majhna, izris poplavnih linij pa posledično nezanesljiv. Drugih prostorsko
zabeleženih poplavnih dogodkov v dolini Sotle žal ni na voljo. Ob poplavah daljših
povratnih dob je realno možno pričakovati prelivanje prečne ceste.
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Slika 7: most preko Sotle na mejnem prehodu Rajnkovec
Pod mejnim prehodom Rajnkovec je na poplavni ravnici na desnem bregu Sotle
postavljena KČN Rogaška Slatina (9000 PE), ki čisti odpadne vode Rogaške Slatine in
Rogatca. Tehnološki deli ČN so dvignjeni nad obstoječi teren, s čimer naj bi bili
zaščiteni pred dosegom visokih vod, medtem, ko se pripadajoči poslovni objekt nahaja
na nivoju obstoječega terena. Čistilna naprava je seveda pomembna zaradi splošne
funkcije čiščenja odpadnih vod, sočasno pa so z zmanjšanjem odvajanja polutantov v
Sotlo izboljšane možnosti za doseganje sprejemljivega nivoja onesnaženosti Sotle, ki
bo dopuščala ponovno vzpostavitev obratovanja Vonarskega jezera (opisanega v
nadaljevanju). Glede na vizualno stanje Sotle in neprijetne vonjave, ki jih je moč
zaznati ob mešanju njenih vod, bo sicer potrebno v čiščenje dotekajočih vod vložiti še
precej truda in sredstev.

Slika 8: KČN Rogaška Slatina
Sotla pod ČN preide v (projektno) vplivno območje umetne akumulacije Vonarskega
jezera (tudi Sotelsko jezero), ki s pregrado višine 12 m predstavlja najpomembnejši
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vodnogospodarski objekt na Sotli. Sama pregrada je locirana v ožini pod vasjo Vonarje
(gorvodno od izliva Mestinjščice v Sotlo). Akumulacija je bila zgrajena kot večnamenski
mokri zadrževalnik.
Predvidene so bile naslednje rabe:
- zadrževanje visokih voda Sotle za zaščito dolvodnih območij pred poplavami
- raba vode za pitno vodo Posotelja in Zagorja
- raba vode za namakanje kmetijskih zemljišč v Posotelju
- raba vode za ribištvo in turistično rekreacijske dejavnosti.

Slika 9: Pregrada Vonarje (vir: Hidrosvet d.o.o.)
Dolžina akumulacije znaša po dolini ca. 6 km, površina pa 195 ha. Zgrajeni sta dve
pregradi, zgornja Prišlin ter spodnja Vonarje. Zgornja betonska pregrada Prišlin bi ob
obratovanju sistema zagotavljala stalno ojezeritev in s tem preprečevala zamočvirjenje
zgornjega dela doline. Spodnja pregrada Vonarje je izvedena kot nasuta zemeljska
pregrada, višine 12,0 m. Danes ob pregradi delujeta le kot suha zadrževalnika.

Slika 10: pregrada Prišlin
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Osnovni podatki o pregradi Vonarje:
-

kota krone pregrade 211,45 m n.v.
kota prelivnega objekta 207,50 m n.v.
kota max. gladine 209,35 m n.v.
varnostna višina 1,5 m
višine pregrade nad terenom 14,85 m
dolžina pregrade 102,2 m
širina krone 4,0 m
biološki minimum 120 l/s
volumen akumulacije pri koti 207,50 8,7 x 106 m3
volumen akumulacije pri koti 209,35 12,4 x 106 m3.

Leta 1988 je bila zaradi slabe kakovosti vode akumulacija izpraznjena in danes
opravlja samo funkcijo suhega zadrževalnika. V zadnjih letih tudi ni več potrebe za
oskrbo s pitno vodo.
Z objekti na pregradi v dogovoru s hrvaško stranjo, upravlja slovenska stran, ki izvaja
redna vzdrževalna dela. V zadnjih letih so se pojavile močne poškodbe na betonskih in
armirano betonskih regulacijskih objektih pregradnega objekta, hidromehanska in
elektro-strojna oprema pa je dotrajana. Ne glede na to ali bo objekt v prihodnosti služil
kot akumulacija ali kot suhi zadrževalnik, je potrebna njihova obnova. V sklopu obnove
hidromehanske opreme je potrebno zagotoviti vgradnjo opreme za seizmično
opazovanje (po predpisu o seizmičnem opazovanju visokih pregrad) in opremo za
daljinsko vodenje in upravljanje s pregrado vključno s posodobitvijo sistema za
opazovanje gladin in opozarjanje. Potrebno je preveriti stabilnost obstoječe nasute
pregrade in pripraviti program opazovanja. Glede na zaključke hidrološko hidravlične
analize bo potrebno redefinirati način obratovanja.
Dolina v vplivnem območju zadrževalnika je neposeljena, površine pa so v zgornjem
delu pretežno travnate in obdelovalne, v spodnjem delu pa se že pojavlja gostejša
grmovna in drevesna zarast. Pred ponovnim obratovanjem zadrževalnika (skladno z
predvideno rabo) bo potrebno rastje vsaj v pasu stalne ojezeritve odstraniti.

Slika 11: zgornji del zadrževalnega prostora Vonarskega jezera
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Slika 12: spodnji del zadrževalnega prostora Vonarskega jezera
500 m pod Pregrado Vonarje se Sotli priključi Mestinjščica. Mestinjščica in Bistrica sta
največja pritoka Sotle. Glede na pojav poplav v letih po izpraznjenju zadrževalnika
Vonarje je bilo ugotovljeno, da kljub zadrževanju visokih vod Sotle Mestinjščica
predstavlja tako izdaten vodotok, da Sotla obogatena z vodami Mestinjščice na
dolvodnem odseku doline še vedno poplavlja.

Slika 13: prečni visokovodni nasip na območju vodnega parka Aqualuna
Dolvodno od sotočja Sotle in Mestinjščice je na desnem bregu Sotle v Podčetrtku
postavljen vodni park Aqualuna (Terme Olimia). Odtok vod s poplavnega območja nad
parkom je s prečnim nasipom severno od parka preusmerjen nazaj v strugo. Nivo
varovanja pred preplavitvijo bo pokazala šele natančnejša hidravlična analiza.
Na območju parka Sotlo prečka še peš brv. Pod vodnim parkom se poplavna ravnica
zopet razširi, a se pri Harinzlaki zopet zoža. Na levem bregu se praktično do struge
razširja manjši griček, na desnem bregu pa poplavno območje dodatno utesnjujejo
železnica, cesta in pobočje Palčnika. Tik pod zožitvijo prečka dolino Sotle (predvsem
nižji, levi breg) prečni nasip s platojem MP, ki povezuje mejna prehoda v Podčetrtku.
Izveden je 1.2 – 1.6 m nad nivojem terena na zaledni strani. V nasipu je sicer izvedena
inundacijska odprtina z dvema cevnima prepustoma, ki pa omogočata le praznjenje
nižjega dela travnika po prehodu poplavnega vala. Pred izgradnjo platoja MP je bila v
nasipu izvedena še ena inundacija. Most na predmetni cesti je izveden z dvema
tankostenskima vmesnima podporama, ki lahko povzročata znatno zajezbo vodnega
toka v primeru kopičenja plavja.
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Slika 14: most preko Sotle na MP Podčetrtek
Pod mejnim prehodom se dolina ponovno razširi, poplavno območje pa je v splošnem
omejeno z nasipom železnice na slovenski strani ter vznožji gričev na območju
Poljanske Luke na hrvaški strani. Ravnica je praktično v celoti koriščena za
kmetijske/obdelovalne površine, samo bregovi struge so zaraščeni z drevesno in
grmovno zarastjo.

Slika 15: poplavnost Sotle glede na podatke o preteklih poplavah in opozorilni karti;
hrvaške opozorilne karte niso prikazane, ker obravnavajo samo del dolinskega dna
Na območju Podčetrtka so v strugi Sotle ob (na videz) opuščenem objektu še vedno
vidni ostanki betonskega jezu. Tik pod železniško postajo Podčetrtek se železnica
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odkloni proti jugu, pri čemer s svojim nasipom zoža z 200-300 m na vsega 60 m pas
primarnega poplavnega toka Sotle na območju sotočja z Olimskim potokom. Visoke
vode Sotle preko mostu na Olimskem potoku zatekajo tudi v zaledje železniškega
nasipa. Struga Sotle je bila na širšem območju sotočja z Olimskim potokom v času
izgradnje železnice Stranje – Savski Marof (1956-1960) regulirana. Na prehodu iz
regulirane na naravno strugo je pri Bratkovcu na stebru mostu postavljena vodomerna
postaja Bratkovec.

Slika 16: vodomerna postaja Bratkovec in stanje v strugi pod njo
Struga pod VP je nevzdrževana – zaraščena in delno zapolnjena z odloženim plavjem.
Delovanje postaje v takšnih razmerah ne more biti konsistentno, zato bi bilo potrebno
odsek struge pod mostom očistiti.
Na območju Imena oz. Sutlanske Poljane se dolina Sotle razširi na preko 1 km širine.
Tako na Imenskem polju, kot Sedlarjevem ima struga naraven potek – meandrira.
Praktično vse površine v dolini se uporabljajo za kmetijske namene, z drevjem je
poraščena le struga reke. Poplave leta 1980 in 1987 so prelile dno doline v njeni
celotni širini. Dno doline je praktično neposeljeno, najbližji objekti reki so postavljeni na
dvignjenem terenu (npr. domačija tik nad Sotlo v Prelaskem). V Imenem dolino prečka
povezovalna cesta do mejnega prehoda. Izvedena je v nizkem nasipu, zato nima
bistvenega vpliva na vodni režim. Prečkanje Sotle je bilo do pred kratkim izvedeno z
lesenim mostom z dvema vmesnima podpornima stenama, novi most pa je izveden
brez vmesnih podpor in bistveno višji. Glede na široko poplavno območje stari most ne
predstavlja bistvenega vpliva na vodni režim in najverjetneje lahko ostane kot del
tehnične dediščine (to dejstvo je potrebno preveriti v naslednji fazi s hidravličnim
modelom).
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Slika 17: novi in stari most na območju MP Imeno
Na območju Golobinjeka se Imensko polje zaključi s prečkanjem železniškega nasipa,
ki z zahodnega roba doline preide na SV rob Sedlarjevega polja. Prečkanje je izvedeno
z enojno odprtino v nasipu, kjer dolina oz. poplavni tok iz skoraj 800 m širine preide v
55 m široko odprtino v železniškem nasipu. Nasip sicer predstavlja določeno zajezbo
poplavnemu toku, vendar znotraj poplavnega območja ni prisotnih objektov ali
občutljive infrastrukture, zato je tovrsten vpliv zaradi povečanega zadrževanja celo
pozitiven. Tudi na območju predmetnega prečkanja je bila Sotla v času izgradnje
železnice regulirana.

Slika 18: železniški most na zaključku Imenskega polja
Sedlarjevo je manjša vas na terasi nad reko Sotlo. V vasi je tudi mejni prehod s
prečkanjem Sotle. Platoja MP na obeh bregovih sta postavljena ca. 0.6-0.8 m nad nivo
okoliškega terena, cesta, ki poteka po hrvaškem ozemlju proti vasi Plavić, pa je
izvedena le 0.3 m nad terenom, zaradi česar je lahko že pri pogostih visokih vodah
preplavljena. Nič bolj dvignjeno nad okoliški teren ni niti območje manjšega zaselka
nekaj hiš na sredini doline, zato je možno domnevati, da so objekti poplavno ogroženi.
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Slika 19: struga Sotle pod Sedlarjevim
Zabeleženi podatki o visokih vodah za poplavo 1980 izkazujejo prelivanje visokih vod
Sotle po koridorju zahodno od Sedlarjevega. Glede na višinsko razliko med dnom
doline in terenom preko katerega naj bi se vode prelivale (~7 m), domnevamo, da je
prikaz napačen.
Pod Sedlarjevim se Sotli z desne priključi reka Buča.
V nadaljevanju se dolina Sotle na območju Dekmance zoža na 400-500 m. V tem delu
doline je v strugi izveden (sicer danes opuščen) jez pri domačiji Mavko, tik pod njo pa
še most z enim vmesnim opornikom. Pot v nadaljevanju mostu je izvedena po terenu in
ne predstavlja nobenih ovir.

Slika 20: opuščeni jez pri domačiji Mavko nad Dekmanco
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Slika 21: most pod domačijo Mavko
Nasip železniške proge poteka po SV oz. S robu doline, prepusti v nasipu pa
omogočajo širjenje poplavnih vod Sotle tudi v zaledje nasipov. Glede na zabeležene
poplave ter tudi konfiguracijo terena, je ob večjih poplavnih dogodkih pričakovati
preplavitev celotnega dolinskega dna.

Slika 22: dolina Sotle pod zagorskim selom
Na območju Pleške hoste se Sotla iz SV smeri preusmeri proti JV, na poti proti sotočju
z Bistrico pa se dolina oz. potencialno poplavno območje bistveno zoža. Poleg
geomorfološkega zožanja potekata v dolini še (danes sicer opuščena) železniška
proga in cesta. Na predmetnem odseku je bila struga Sotle tudi regulirana ob izgradnji
železnice. Širina poplavnega koridorja znaša med 55 in 75 m.
Vstop Sotle na Bistriško polje je s hidrotehničnega vidika dokaj kopleksen. Najprej se z
desne strani Sotli priključi močan pritok Bistrica, tik pod sotočjem so prelite vode
usmerjane z železniškim nasipom, pod železnico pa se v nadaljevanju nahaja še cestni
nasip proti MP in sam plato MP Bistrica ob Sotli.
Potek železniškega nasipa z mostom, ki ima sicer poleg osnovne odprtine v strugi na
vsaki strani še inundacijsko odprtino, ustvarja žep, v katerega se ujamejo prelite vode
Sotle in Bistrice. Le-te iz Sotle odtekajo v južni smeri, da pa lahko odtečejo s tega
območja pa morajo teči nazaj proti severu. V starejših študijah in besedilih domačini
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opozarjajo, da so se poplave na tem območju po izgradnji železniškega nasipa
bistveno povečale. V nasipu železnice je južno od mostu sicer izvedena še manjša
inundacija širine 2 m, ki pa nima bistvenega vpliva na prehodnost poplavnih vod. Nad
mostom je v strugi Sotle prisoten prag.

Slika 23: železniški most in prag pod izlivom Bistrice
Če ima železniški most svetlo odprtino širine 34 m (F = 134 m2) in je prečkanje Sotle
problematično predvsem z vidika poteka oz. usmerjenosti nasipa, pa je cestni most
izveden z enojno odprtino in mostom (š=25 m; F=99 m2) s po dvema linijama tankih
vmesnih opornikov. Velikost odprtine (glede na do sedaj veljavne vodne količine – Q100
na VP Zelenjak 356 m3/s) ne zagotavlja optimalnega odtoka, zato se za cestnim
nasipom tvori zajezba. Nevarno je tudi potencialno kopičenje plavja na mostnih
opornikih. Trenutno je v izdelavi IDZ za menjavo predmetnega mostu v sklopu katere
bodo optimizirani odtočni pogoji skozi most.

Slika 24: poškodovan most preko Sotle na območju MMP Bistrica ob Sotli
Na Bistriškem (Kumrovačkem) polju nasip železnice zopet preide na slovensko stran.
Na dolinskem dnu se cca. 1 m nad nivojem terena ob strugi Sotle nahaja vas Polje pri
23

Bistrici, v dno pa segajo že tudi nekateri objekti v Kumrovcu. Struga Sotle na
Bistriškem polju je bila regulirana, ostanki meandrov, pa so sedaj rečne mrtvice.
Bistriško polje se pri Kunšperku zaključi s prehodom v ozko dolino Zelenjak.

Slika 25: Bistriško polje nad Kunšperkom

Slika 26: poplavnost Sotle glede na podatke o preteklih poplavah in opozorilni karti
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3.2 Hidrološki podatki
Na obravnavanem odseku Sotle se nahajajo tri vodomerne postaje (VP), to so Rogatec
(SLO), Hum na Sutli (HR) in Bratkovec (HR). V preteklosti je bila še aktivna vodomerna
postaja Miljana (Imeno).
Vodomerna postaja je tudi na Vonarskem jezeru, opremljena je z vodomerno lato.
Meritve se izvajajo le ob visokovodnih pojavih.
V Rogatcu je bila vodomerna postaja locirana na desnem bregu, tik pod premostitvijo
na mejnem prehodu. Aktivna je bila med letoma 1949 in 1989. V letu 2016 je bila v
sklopu projekta BOBER na isti lokaciji ponovno vzpostavljena vodomerna postaja.
V 40-letnem obdobju obratovanja prvotne VP so bili najvišji pretoki zabeleženi v
obdobju med 1949 in 1969 (12 dogodkov s pretokom nad 20 m3/s), pri čemer je bil
najvišji pretok 25 m3/s zabeležen v letu 1964. Po letu 1969 ni bil zabeležen noben
pojav s pretokom nad 20 m3/s, kar verjetno nakazuje na spremembo pretočne krivulje.
Prav tako je verjetno, da VP tudi ni beležila celotnega poplavnega toka, saj se (je)
poplavno območje raztezalo preko ravnic na desnem bregu. V do sedaj veljavnih
hidroloških izhodiščih (BOBER) je znašal 100-letni pretok Sotle za VP Rogatec 77
m3/s.
Na istem odseku Sotle v Rogatcu oz. Humu na Sutli se nahaja tudi hrvaška VP, ki pa je
pozicionirana nad mostom na mejnem prehodu. Za predmetno postajo ni na voljo online arhivski podatkov, prejeli smo le statistično analizo merjenih pretokov za obdobje
2008-2015, ko je bil najvišji zabeležen pretok 21.3 m3/s. Postaja se nahaja nad
poddimenzioniranim mostom, zato so ob visokih vodah interpretacije pretokov glede na
zabeležen nivo vode, lahko zmotne.
Na območju Imena oz. Bratkovca je na Sotli postavljena VP Bratkovec v upravljanju
DHMZ. Obratuje od leta 1993, opremljena je z limnigrafom. V obdobju opazovanja je
bilo zabeleženih 6 pojavov s pretokom nad 40 m3/s. Kot najvišje izmerjena vrednost je
naveden pretok 69.4 m3/s, ki pa na prikazu arhivskih beleženih pretokov
(http://hidro.dhz.hr/) ni prikazana – kot najvišji pretok je namreč zabeležena vrednost
47.5 m3/s 25.12.1993. Prav tako se od on-line dostopnih podatkov razlikujejo tudi
statistični podatki (VQ), ki so nam bili predani s hrvaške strani. Iz do sedanjih
hidroloških študij izhaja, da naj bi bil 100-letni pretok Sotle v predmetnem prerezu 259
m3/s (vir: Sotla – vodnogospodarska ureditev povodja, VGI Ljubljana, C-123, 1996). Iz
analize merjenih podatkov (1993-2013) pa so bili za predmetno VP z različnimi
metodami določeni 100-letni pretoki med 66 in 76 m3/s (vir:DHMZ). Glede na velika
razhajanja v vrednosti merodajnih pretokov povzetih po različnih virih, se pričakuje, da
bo hidrološka študija v sklopu predmetnega projekta podala usklajene in realne vode
količine.
Glede na navedeno lahko ugotovimo, da so podatki vodomernih postaj na
obravnavanem območju Sotle potencialno nezanesljivi ali pa so časovni nizi meritev
prekratki za izvedbo zanesljivih statističnih hidroloških analiz.
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4. SOTLA – HIDROTEHNIČNI VIDIK: ODSEK KUNŠPERK (BISTRICA OB SOTLI) –
IZLIV V SAVO
4.1 Značilnosti struge
V tem poglavju obravnavani odsek Sotle od soteske Zelenjak do izliva v Savo se
uvršča v spodnji tok Sotle. Od soteske Zelenjak se ob Sotli razpira obsežna dolina
povprečne širine ca. 1.5 km. Na tem delu ima Sotla več manjših desnih in levih pritokov
(v glavnem gre za manjše jarke in hidromelioracijske jarke), kot npr. potok Sračjek,
Bizeljski potok, Brezovski potok, Sicejev Graben, potok Dramlja in Šica. Na tem
odseku poteka po dolini na levi strani Sotle železniška proga, ki je po večini dvignjena
nad okoliški teren vsaj za 0.5 do 1 m. Tako so vsi levi pritoki na tem delu speljani pod
nasipom železniške proge skozi prepuste.
Sčasoma se je zaradi ureditev pretočni profil struge Sotle odsekoma preoblikoval, tako
da bi naj danes po posameznih odsekih prevajal:
-

-

na odseku od Ključa gorvodno do iznad naselja Slogonsko se je struga Sotle
urejala ob izgradnji železniške proge Savski Marof-Kumrovec. Na odseku od
Ključa do vtoka Šice se je oblikoval pretočni profil, ki bi naj prevajal ca. 110
m3/s.
na odseku od vtoka Šice do km 11+900 (iznad naselja Slogonsko), bi naj
obstoječe korito prevajalo 200-250 m3/s vode.
na odseku od km 11+900 do Figarovega mosta, pa se je oblikoval pretočni
profil, ki bi naj prevajal ca. 70-180 m3/s vode.
na odseku od Figarovega mostu do vasi Gregovce, se je oblikoval pretočni
profil, ki bi naj prevajal 180-200 m3/s vode.
na odseku nad vasjo Gregovce do Zelenjaka, struga ni bila regulirana. Erozija
brežin je bila na območju meddržavnega mejnega prehoda Orešje zavarovana
z vegetacijskimi zavarovanji.

Sotla na odseku od soteske Zelenjak do naselja Gregovce izrazito meandrira. Na tem
odseku struga ni regulirana. Brežine struge so na odseku ob naseljih Mehanićev Dol in
Lepoglavec v glavnem zaraščene z visokimi drevesi in redko nizko vegetacijo.
Ponekod pa so brežine tudi povsem brez vegetacije, kot je npr. leva brežina pri naselju
Mehanićev Dol, kjer je struga izrazito plitva. Na tem območju (profil P177 in P179) se v
krivini nahajata dve stopnji (oz manjši jezbici), ki umirita tok vode in zmanjšujeta bočno
erozijo v krivini in izpodnjedanje levega brega Sotle.

Slika 27: Stopnji v krivini pri naselju Mihanićev Dol
Na tem nereguliranem odseku Sotle so odsekoma bila v preteklosti izvedena obrežna
zavarovanja struge s kamni velikosti ca. 0.5m. Naslednja fotografija (Slika 26) prikazuje
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obrežno zavarovanje na krivini dolvodno od naselja Lepoglavec. Na tem mestu sta
prisotni tudi dve stopnji za zmanjšanje padca in umiranje toka (P184 in P185).

Slika 28: Obrežno zavarovanje (levo) in stopnji v krivini struge
Na dolvodnih odsekih je meandriranje Sotle še bolj izrazito, brežine struge pa tudi bolj
zaraščene. Gosta nizka vegetacija ni samo na brežinah ampak tudi na obvodnih
območjih. Zaradi izrazitih meandrov se na tem območju vzpostavljajo prodišča na
notranjih straneh krivin.

Slika 29: Prodišče v krivini struge Sotle, na odseku močnega meandriranja
Na območju dolvodno od naselja Gregovce se nahaja stopnja (profil P200), ki sicer
umirja tok vode v skoraj 90° krivini, vendar najverjetneje tudi neugodno dviguje gladino
ob pojavu visokih vod in s tem povečuje poplavno ogroženost naselja Gregovce. Dve
stopnji se nahajata še v profilih P206 in P207. Pri tem dolvodna stopnja prav tako
najverjetneje neugodno vpliva na gladine gorvodno, kjer se nahaja stanovanjski objekt
tik ob strugi Sotle na levem bregu. Neugodno na tem delu vpliva tudi prodišče, ki se je
izoblikovalo dolvodno od stopnje na sredini struge Sotle (P208).
Na odseku dolvodno od naselja Gregovce so brežine struge odsekoma manj
zaraščene, povsod pa so prisotna visoka drevesa. Razvidno je tudi, da struga na tem
odseku prevaja večje količine vode kot na gorvodnih, bolj plitvih in meandrirajočih
odsekih. Na določenih lokacijah pa se je tudi na tem bolj ravnem odseku struga močno
zarastla z gosto nizko vegetacijo, ki ima izredno neugoden vpliv na poplavno varnost
naselij na obvodnih območjih.
27

Slika 30: Manjša zaraščenost brežin in izoblikovan profil struge dolvodno od naselja
Gregovce (levo) in stopnje dolvodno od krivine pred mejnim prehodom Rakovec
(desno)
Na odseku pri mejnem prehodu Rakovec se dolvodno od krivine (P241 do P250)
nahaja več stopenj, ki učinkovito umirjajo tok vode in zmanjšujejo bočno erozijo na
gorvodnem delu. Stopnje v strugi Sotle se na dolvodnih odsekih nahajajo še pri naselju
Vukovo selo (profil P257), pri mejnem prehodu Rigonce (oz. mejni prehod Harmica,
profil P264 do P266) ter pri Rigoncah (Profil P269).Opisana dolina Sotle poteka vse do
železniške proge Zagreb-Ljubljana, kjer teče Sotla pod mostom železnice na poplavno
območje reke Save. Na tem odseku je Sotla ob pojavu visoke vode Save v zajezbi.
Glede na zabeležene poplave iz leta 2010 bi lahko sklepali, da sega vpliv Save na
Sotlo tudi gorvodno od železniške proge Zagreb-Ljubljana.
4.2 Hidrološki podatki
Na obravnavanem odseku Sotle se nahajata dve vodomerni postaji, to sta Zelenjak in
Rakovec I. Prva se nahaja na začetku odseka na levem bregu v soteski Zelenjak,
gorvodno od naselij Lipoglavec in Mihanovičev Dol, druga pa na desnem bregu pri
naselju Rakovec. VP Rakovec I je bila postavljena leta 1965 in je locirana gorvodno od
mosta obmejnega mejnega prehoda Rakovec.

Slika 31: VP Zelenjak - levi breg (levo) in VP Rakovec I - desni breg (desno)
Glede na internetni arhiv ARSO znaša maksimalni zabeleženi pretok Sotle na VP
Rakovec I 264 m3/s (izmerjen julija 1989), leta 1998 je bil izmerjen pretok 253 m 3/s. Pri
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tem je treba izpostaviti, da je v članku »Poplave in zemeljski plazovi jeseni leta 1998«
(UJMA, 1998) naveden izmerjen pretok 295 m3/s. Najverjetneje je prišlo do razhajanja
zaradi spreminjanja pretočne krivulje vodomerne postaje, s tem pa se seveda
spremenijo tudi »izmerjeni« pretoki (ki se v internetnem arhivu nenehno spreminjajo).
Na sliki 30 podajamo vse maksimalne pretoke (mesečne) za zadnjih 50 let iz
internetnega arhiva ARSO na vodomerni postaji Rakovec I.

Slika 32: Maksimalni pretoki Sotle (po mesecih) na VP Rakovec I v zadnjih 50 letih
(arhiv www.arso.gov.si )
Maksimalni izmerjen pretok Sotle na stari vodomerni postaji VP Rakovec, ki jo je leta
1965 nadomestila VP Rakovec I, pa je glede na internetni arhiv 281 m 3/s (dogodek leta
1964). Zanimivo je, da so maksimalni pretoki na VP Rakovec I (glede na hrvaški
internetni arhiv http://hidro.dhz.hr/ ) v obdobju od ca. leta 1990 do 2000 za več kot 2
krat večji od pretokov na VP Zelenjak ob istih VV dogodkih, ob tem, da med sotesko
Zelenjak in Rakovcem večjih pritokov Sotle, z izjemo Dramlje, ni. Dramlja naj bi
dosegla 67 m3/s pri 100 letni povratni dobi (po študiji »Celovita vodnogospodarska
ureditev povodja Sotle« od VGI iz leta 1996). Tako je npr. novembra 1998 bil na VP
Zelenjak zabeležen pretok 118.1 m3/s, na VP Rakovec I pa 253.6 m3/s, kar je
predvsem zanimivo, ker je prispevna površina porečja do profila VP Rakovec I samo
ca. 20% večja od prispevne površine do profila VP Zelenjak.
Izpostavili bi še, da pa je v določenih letih bil zabeležen pretok na VP Rakovec I manjši
kot na VP Zelenjak (npr. leta 2010 je bil pretok na VP Zelenjak 157.7 m 3/s na VP
Rakovec I pa 121.2 m3/s), kar je pričakovano. Predvidevamo, da do razhajanj prihaja
predvsem zaradi vpliva zajezbe Save, ki pri vrednotenju iz pretočne krivulje ni
upoštevana. Omenjeno bo treba v nadaljevanju, še predvsem v fazi umerjanja
hidravličnega modela natančneje analizirati.
4.3 Poplavna nevarnost in ogroženost
Glede na dokument »Ocena ogroženosti občine Brežice« (Občina Brežice) reka Sotla
zaradi večjih nalivov, razmočenosti zemljišča in taljenja snega v porečju, ogroža
predvsem nekaj izpostavljenih hiš v vaseh Orešje, Bračna vas, Nova vas, cesto proti
meddržavnemu mejnemu prehodu Nova vas, Stara vas, Veliki Obrež in Rigonce.
V članku »Poplave in zemeljski plazovi jeseni leta 1998« (Slavko Šipec, UJMA, 2000)
pa avtor podaja naslednje ugotovitve v zvezi s poplavami v letu 1998:
Poplave 13. in 14. septembra 1998: »V Rogatcu in Dobovcu je bilo zaradi narasle Sotle
poplavljenih nekaj kletnih prostorov stanovanjskih hiš ter podjetje Emkor. Sotla je
poplavila tudi cesto Podčetrtek–Bistrica ob Sotli, pozneje pa se je razlila še v spodnjem
toku. Sotla je v spodnjem toku (Rakovec, vodostaj 676 cm, pretok 287 m 3/s) dosegla
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približno 30-letne visoke vode. Zaradi poplavljanja reke Sotle je bila zaprta cesta
Bizeljsko–Orešje in meddržavni mejni prehod v Orešju. Dve hiši sta bili poplavljeni v
Novi vasi. V Drožanju v sevniški občini je voda zalila cesto, poplavljene so bile ceste
na območju Blance. V Podvrhu je plaz odnesel 50 metrov ceste Klenovček–Podvrh ter
porušil vinski hram.«
Poplave med 5. in 10. oktobrom 1998: »V kraju Trebež v občini Brežice je meteorna
voda zalila več kleti in stanovanjskih objektov. V tej občini je travnike poplavljala Sotla.
Sotla je dosegla 50-letne visoke vode (Rakovec 295 m3/s).«
Poplave med 4. in 6. novembrom 1998: »V občini Brežice je Sava prav tako poplavljala
območja ob reki ter vasi Rigonce in Loče in delno Brežice. Ko so se Sava in manjši
vodotoki že umirili, je začela poplavljati Sotla. V Rigoncih v občini Brežice je pretrgala
saniran cestni nasip in poplavila regionalno cesto Dobova–Rigonce–republika Hrvaška.
Mejni prehod Orešje je bil zaradi poplav ob Sotli prav tako zaprt, ogrožene pa so bile
hiše in gospodarska poslopja.«
Po projektni nalogi je treba na odseku od Kumrovškega polja dolvodno zagotoviti
poplavno varnost oz. izdelati alternativne rešitve ureditev predvsem za naslednja
naselja na desnem bregu (od najbolj gorvodnega do najbolj dolvodnega) Bračna vas,
Gregovce, Nova vas pri Sotli in Rigonce ter na levem bregu (od najbolj gorvodnega do
najbolj dolvodnega) Čemehovec, Harmica, Ključ Brdovčki in Drenje Brdovečko.
Tako je v nadaljevanju podana ocena poplavne ogroženosti omenjenih naselij glede na
obstoječe podatke o poplavah. Pri tem smo razpolagali z naslednjimi GIS sloji o
poplavah:
- slovenska integralna karta poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti
za vplivno območje HE Mokrice (desni breg Sotle),
- karta razredov poplavne nevarnosti za odsek Sotle od vtoka Šice do izliva v
Savo (»Ureditev Sotle za zagotavljanje poplavne varnosti območja Rigonc in
Dobove«, Idejna zasnova, 2012, IS projekt d.o.o. št. projekta: 13 in 13b-S/12)
- zabeležena linija poplave ob pojavu visoke vode v letu 1990 in 2010 na
območju sotočja Save in Sotle (desni in levi breg Sotle),
- hrvaške karte poplavne nevarnosti in ogroženosti za celoten levi breg Sotle na
odseku od Bistrice ob Sotli do sotočja s Savo (hrvaško: Karte opasnosti od
poplava, Karte rizika od poplava).
Hrvaške karte poplavne nevarnosti in ogroženosti zajemajo majhno, srednjo in veliko
verjetnost pojavljanja poplav. Pri tem predstavlja srednja verjetnost 100 letno povratno
dobo poplav, majhna verjetnost pa večjo povratno dobo od 100 let ter zraven tega
zajema še poplave zaradi porušitve visokovodnih nasipov ter pregrad - umetne
poplave. Treba je poudariti, da majhna, srednja in velika verjetnost niso enakovredne
razredom majhne, srednje in velike nevarnosti kot se določajo v Sloveniji.
Hrvaške karte ogroženosti so izdelane na osnovi poplavne nevarnosti in rabe tal ter
informacijami o lokacijah ranljivih objektov kot so šole, vrtci, odlagališča, domovi za
ostarele ter ceste in železnice, ki so izpostavljeni majhni, srednji in veliki verjetnosti
poplav. Uporabljena raba tal je razdeljena na naslednje kategorije:
- Površine intenzivne kmetijske rabe (»intenzivna poljoprivreda«)
- Površine ostale kmetijske rabe (»ostala poljoprivreda«)
- Močvirja in redka vegetacija (»Močvare i oskudna vegetacija«)
- Vodne površine (»Vodene površine«)
- Športni in rekreacijski objekti (»Sportski i rekreacijski sadržaj«)
- Območje gospodarske rabe (»Područje gospodarske rabe«)
- Poselitveno območje (»Naseljeno područje«)
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-

Gozdovi in nizka vegetacija (»Šume i niska vegetacija)

Za oceno poplavno ogroženih objektov na desnem bregu Sotle predvsem na odsekih,
kjer podatki o 100 letnih ali zabeleženih poplavah niso na razpolago, so bile v sklopi
1.faze izdelane še konture terena na 1 m in 0.5 m iz digitalnega modela višin z 12.5m
celicami (slovenski 12.5 m DMV). Na tak način je mogoče vsaj približno oceniti do kam
bi, glede na hrvaške podatke (in podlage) o poplavah, ki obsegajo v glavnem samo levi
breg Sotle, lahko segala poplava tudi na desnem bregu Sotle.
Glede na hrvaške karte ogroženosti so na levem bregu na tem odseku poplavam
izpostavljena le redka poselitvena območja. Gre za naslednje 4 lokacije (od najbolj
gorvodnega do najbolj dolvodnega) :
-

območje med reko Sotlo in železnico pri naselju Mihanovićev Dol,
(profili P176 do P183)
območje med reko Sotlo in železnico pri mejnem prehodu Rigonce (Harmica),
(profili P261 do P265)
območje med reko Sotlo in VV nasipom pri naselju Ključ Brdovečki,
dolvodno od profila P272
in območje na zaledni strani VV nasipa pri naseljih Ključ Brdovečki, Drenje
Brdovečki in Savski Marof.

Prvo območje se nahaja pri naselju Mihanovićev Dol, nekoliko bolj dolvodno od
soteske Zelenjak. Glede na hrvaško karto poplavne ogroženosti za srednjo in majhno
verjetnost pojava poplav, je poplavam izpostavljeno poselitveno območje na levem
bregu Sotle med reko in železnico. Drugo območje pa se nahaja precej bolj dolvodno,
pri mejnem prehodu Rigonce (Harmica). Ta lokacija je poznana po izpostavljenosti
poplavam, saj se objekti nahajajo nedaleč vstran od rečnega brega.

Slika 33: Raba tal na območju poplav pri izrednih visokih vodah (večje od Q100) pri
naselju Mihanovićev Dol (levo) in MP Rigonce (desno) - povzeto po hrvaških kartah
poplavne ogroženosti
Tretje in četrto območje se nahajata južno od železniške proge in naselja Rigonce. Na
tem odseku je treba izpostaviti, da je obseg poplave najverjetneje posledica
poplavljanja reke Save. Pretok Q100 Save na lokaciji VP Čatež namreč znaša 4000
m3/s (IZVRS, 2009), Q100 Sotle pa na izlivu v Savo po hidrološki študiji iz leta 1988 410
m3/s. Visoke vode Sotle imajo tako na tem območju (to je na odseku Sotle od Rigonc
do izliva v Savo) le majhen vpliv na poplavno ogroženost naselij kot so Ključ Brdovečki,
31

Drenje Brdovečki ter Savski Marof. Voda iz Save namreč teče okoli obstoječega
hrvaškega VV nasipa na zaledno stran. Glede na analize hibridnih hidravličnih modelov
območja HE Mokrice (UL FGG in Hidroinštitut, 2012), Sava omenjenega nasipa pri 100
letnem pretoku Save še ne prelije. Naslednja slika prikazuje izpostavljenost naseljenih
območij majhni verjetnosti pojava poplave (pretokom večjim od Q100) na območju
dolvodno od Rigonc.

Slika 34: Raba tal na območju majhne verjetnosti pojava poplave (večje od Q100) pri
naseljih Ključ Brdovečki, Drenje Brdovečko in Savski Marof - povzeto po hrvaških
kartah poplavne ogroženosti
Predvidevamo, da so karte ogroženosti bile izdelane na podlagi rabe tal v precej
večjem merilu, kot pa so zahteve predmetnega projekta. V nadaljevanju smo zato
identificirali še druge poplavno ogrožene objekte na ostalih območjih, za katera smo
ugotovili iz terenskega ogleda in drugih podatkov, da bi lahko bila izpostavljena
poplavam Sotle. Območja so opisana od najbolj severnega proti najbolj južnemu.
Soteska Zelenjak
Iz hrvaških kart poplavne nevarnosti je razvidno, da so poplavam izpostavljeni objekti v
soteski Zelenjak, na levem bregu. Gre za restavracijo in penzion Villa Zelenjak Ventek in med drugim obsega več stanovanjskih objektov. Naslednji fotografiji
prikazujeta poplavno območje pri Zelenjaku. Levo je prikazana lokacija struge, kjer se
visoke vode Sotle razlijejo po poselitvenem območju, desno pa je prikazan celotni
nižinski del z objekti, ki so pri pojavu visokih vod poplavljeni.
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Slika 35: struga in levi breg Sotle (levo) ter poplavno območje v soteski Zelenjak
(desno)
Bračna vas
Bračna vas se nahaja na desnem bregu Sotle pri merjenem prečnem profilu P199. Tik
ob strugi reke poteka lokalna cesta, južno od ceste pa se nahaja več stanovanjskih
objektov. Glede na hrvaške karte poplavne nevarnosti za srednjo verjetnost (obseg
poplave Q100) na tem odseku Sotla prestopi bregove in se razlije po poplavnih
ravnicah. Na žalost obsegajo izdelane karte le levi breg Sotle. Glede na to, da voda na
levem bregu na tej stacionaži doseže višino ca. 160m.n.v. bi lahko sklepali, da voda
doseže tudi celotno Bračno vas, ki se nahaja na podobni nadmorski višini. Tako na levi
kot na desni strani je relativno obsežen ravninski del.

Slika 36: Poplavljenost in globine pri pretoku Q100 ob naselju Bračna vas - povzeto po
hrvaških kartah poplavne nevarnosti
Po pogovoru z domačini iz Bračne vase bi naj voda ob visokovodnem dogodku pred
ca. 6-7 leti prišla do roba ceste, ki poteka skozi naselje. Predvidevamo, da gre za
dogodek iz leta 2010, ko je bil pretok Sotle glede na internetni arhiv ARSO na VP
Rakovec I 253 m3/s (po stari hidravlični študiji »Hidrološka študija Sotle, št. C-1069,
VGI, 1988« znaša Q100 na VP Rakovec I kar 398 m3/s). Leva fotografija na naslednji
sliki prikazuje cesto ob strugi Sotle do katere bi se naj dvignila reka leta 2010.
Stanovanjski objekti za cesto pa se nahajajo bolj ali manj na podobni nadmorski višini
kot sama cesta. Na desni fotografiji pa je prikazana obširna poplavna ravnica na
desnem bregu Sotle, severno od Bračne vasi (fotografirano v smeri proti severu).
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Slika 37: poplavna ravnica pri Bračni vasi
Nova vas pri Sotli in Gregovce
Nova vas pri Sotli se nahaja na desnem bregu dolvodno od Bračne vasi na odseku pri
merjenem prečnem profilu P211. Naselitveno območje je nekoliko bolj oddaljeno od
struge Sotle kot je v primeru Bračne vasi, vseeno pa se tudi tukaj nahaja na desnem
bregu relativno široka dolina. Na desnem bregu je glede na hrvaške karte poplavne
nevarnosti na tem odseku poplavam izpostavljeno območje od struge do železnice,
ponekod pa teče tudi po zaledni strani nasipa železniške proge. Tudi v tem primeru so
karte izdelane le za levi breg Sotle, kjer doseže poplava podobno nadmorsko višino kot
tisto, na kateri se na desnem bregu nahaja naselje Nova vas pri Sotli.
Gregovce je naselje, ki se nahaja na levem bregu Sotle ca. 2 km južno od Nove vasi
pri Sotli blizu merjenega prečnega profila P217. Nahaja se tik ob strugi Sotle, vendar je
za dober meter višje kor pa obvodno območje na levem bregu. Glede na kote, ki jih
doseže poplava na levem bregu pa tudi na tem območju ne gre izključiti dejstva, da je
naseljeno območje izpostavljeno poplavam. Na naslednji fotografiji je prikazano
območje pri Gregovcih, ki je izpostavljeno poplavam Sotle.

Slika 38: Desni breg Sotle in naselje Gregovci na obvodnem območju reke
Naslednja slika prikazuje obseg in globine pri pretoku Q100 povzete iz hrvaških kart
poplavne nevarnosti za levi breg Sotle za območje blizu naselja Nova vas pri Sotli in
Gregovce.
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Slika 39: Poplavljenost in globine pri pretoku Q100 ob naseljih Nova vas ob Sotli (levo)
in Gregovci (desno) ) - povzeto po hrvaških kartah poplavne nevarnosti
Gornji in Donji Čemehovec
Gornji Čemehovec se nahaja na levem bregu Sotle, vzhodno od železniške proge, na
odseku Sotle od merjenega prečnega profila P217 do P222. Na tem delu se severno
od naselja v nasipu železniške proge nahaja pravokotni prepust. Po terenskem ogledu
ocenjujemo, da so dimenzije prepusta ca. VxŠ=2.5 m x 0.7 m. Ob pojavu visoke vode
Sotle teče voda na tem območju skozi prepust in se razliva po poplavni ravnici na
zaledni strani nasipa proti naselju Gornji Čemehovec (naslednja slika, levo). Glede na
hrvaške karte poplavne nevarnosti naselja sicer ne doseže, vseeno bo treba v
nadaljnjih fazah analizirati vpliv prepusta na poplavno nevarnost Čemehovca.

Slika 40: Poplavljenost in globine pri pretoku Q100 ob naseljih Gornji (levo) in Donji
Čemehovec (desno) - povzeto po hrvaških kartah poplavne nevarnosti
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Naselje Donji Čemehovec se nahaja južno od Gornjega Čemehovca, tik ob strugi
Sotle, na odseku merjenih prečnih profilov P222 do P226. Na območju med objekti in
strugo Sotle se nahajajo njive in lokalna cesta. Stanovanjski objekti glede na hrvaške
karte poplavne nevarnosti niso poplavljeni z izjemo treh objektov pri mejnem prehodu.
Visoka voda Sotle se približa do lokalne ceste. Glede na to, da cesta ni bistveno
dvignjena nad okoliški teren lahko sklepamo, da objekti nimajo nobene dodatne
varnosti pred izrednimi poplavnimi dogodki.

Slika 41: Pogled na poplavno ravnico od železnice proti Gornjemu Čemehovcu
Gmajna (pri Velikem in Malem Obrežu), Harmica in Rigonce
Na območju od naselja Kraj Donji (levi breg) do Save ima bistven vpliv na poplavljanje
Sotle tudi reka Sava, ki je leta 1990 in 2010 poplavljala vse do železniškega nasipa
(rdeča in oranžna linija na naslednjih slikah). V letu 2010 je glede na zabeleženo linijo
poplave bilo pod vodo tudi območje severno od železnice pri naseljih Veliki in Mali
Obrež ter Gmajna. Na tem območju torej očitno prihaja do velikega razlivanja Sotle
predvsem na desni breg.
Za vplivno območje Save so na razpolago tudi izdelane slovenske karte poplavne
nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti, ki so vključene v integralno karto poplavne
nevarnosti. Karte so bile izdelane v sklopu DPN za HE Mokrice. Naslednja slika
prikazuje poplavljenost in globine pri pretoku Q100 Save in Sotle, dobljene na podlagi
slovenskih in hrvaških kart poplavne nevarnosti. Dodatno je na sliki prikazana še
zabeležena linija poplav iz leta 1990 (oranžna) in 2010 (rdeča).
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Slika 42: Poplavljenost in globine pri pretoku Q100 - povzeto po hrvaških in slovenskih
kartah poplavne nevarnosti - ter zabeležene linije poplav ob naseljih Gmajna, Harmica
in Rigonce
Gladine Sotle severno od železniške proge so tako po vsej verjetnosti tudi precej
odvisne od pretoka Save, ki na tem odseku v primeru pojava visokih vod zajezuje
Sotlo. Sotla teče pod železniškim mostom na vplivno območje Save, pri tem je možno
tudi, da je Sotla nekoliko zajezena zaradi premajhne svetle odprtine mosta.
Karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti so bile izdelane tudi za
odsek Sotle od sotočja s pritokom Šica do izliva v Savo v sklopu projekta »Ureditev
Sotle za zagotavljanje poplavne varnosti območja Rigonc in Dobove«, Idejna zasnova,
2012, iS projekt d.o.o. št. projekta: 13 in 13b-S/12. Tudi glede na izdelane karte je
območje gorvodno od Velikega in Malega Obreža izpostavljeno poplavam Sotle ter
Šice. V projektu je bil uporabljen 100 letni pretok Šice 7 m3/s in Sotle 360 m3/s.
Rigonce se nahajajo na desnem bregu Sotle in so poplavno ogrožene tako zaradi
visokih vod Save kot tudi zaradi visokih vod Sotle. Po pogovoru z domačini bi naj Sotla
leta 1964 na tem odseku narastla do roba njenega korita ter se je nato razlivala na
južni strani okrog naselja na Brežiško polje. Na tem območju so bili načrtovani
protipoplavni nasipi že v sklopu DPN za HE Mokrice. Nasip bi naj potekal po južni
strani od naselja s pričetkom na železniškem nasipu in zaključkom pri reki Sotli. S tem
bi se varovalo pred VV Save. VV nasipi v sklopu DPN HE Mokrice so bili načrtovani
tudi za varovanje naselja Mihalovec in Loče. Tukaj je treba omeniti, da se bo po
izgradnji HE Mokrice poplavni režim precej spremenil zaradi obratovanja
razbremenilnika in poglobljene struge dolvodno od pregrade HE. Tako je za nadaljnjo
fazo tega projekta potrebno razjasniti, ali se bo v načrtovanem stanju upoštevalo tudi
HE Mokrice s vsemi načrtovanimi infrastrukturnimi objekti.
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Slika 43: Struga Sotle dolvodno od Rigonc (po trditvah domačinov bi naj leta 1964
voda prišla do roba desne brežine - na sliki je pogled gorvodno)
Po projektu »Ureditev Sotle za zagotavljanje poplavne varnosti območja Rigonc in
Dobove« (2012, Idejna zasnova, IS projekt d.o.o.) povzemamo še gladine na sotočju
Save in Sotle, ki so bile povzete iz študije »Hibridni hidravlični modeli območja spodnje
vode HE Krško, območja HE Brežice in HE Mokrice« (med drugim izdelana za potrebe
DPN HE Mokrice):
Obstoječe stanje:
-

Q10Save
Q100Save
Q500Save

138,01 m.n.v.
138,90 m.n.v.
139,35

Predvideno stanje (obratovanje HE Mokrice z vsemi predvidenimi infrastrukturnimi
objekti):
-

Q10Save
Q100Save
Q500Save

137,43 m.n.v.
138,22 m.n.v.
138,66 m.n.v.

Ureditve na območju naselja Rigonce so bile predlagane tudi že v idejni zasnovi
»Ureditev Sotle za zagotavljanje…« (2012, IS projekt d.o.o.), ki v glavnem vključujejo
ureditev struge ter VV nasipe in zidove.
Naselje Harmica se nahaja na levem bregu Sotle, tik ob strugi reke, na odseku med
merjenim prečnim profilom P260 do P267. Poplavno ogroženo bi naj bilo območje med
strugo in železniškim nasipom. Na tem območju se nahaja mejni prehod Rigonce
(Harmica) in nekaj stanovanjskih objektov (pri profilih P261 do P265).
Na območju naselja Veliki Obrež, ki se nahaja na desnem bregu Sotle, se je voda ob
poplavnem dogodku iz leta 2010, glede na zabeleženo linijo obsega poplave, nevarno
približala naselitvenemu območju Gmajna, ki je sicer nekoliko dvignjeno nad okoliški
teren. Kljub temu bo treba v 2. fazi projekta pri analizi rezultatov hidravličnega modela
podrobno pregledati možnost poplavitve objektov na obrobju naselja. Predvidoma pa
gre pri zabeleženem obsegu poplave za padavinsko vodo ali vodo iz pritoka Šica, ki se
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nahaja južno od naselja. Območje je poplavno ogroženo tudi izračunih in kartaj iz
projekta »Ureditev Sotle za zagotavljane…« (2012, IS projekt d.o.o).
Drenje Brdovečko in Ključ Brdovčki
Na levem bregu Sotle, južno od železniške proge Zagreb-Ljubljana, se nahaja več
naselij, ki so poplavno ogrožena. Pri tem je treba poudariti, da na tem območju
poplavlja reka Sava, Sotla pa samo prispeva k povečanemu pretoku Save. Na tem
odseku je že zgrajen VV nasip ob naselju Ključ Brdovečki v dolžini 3.480 m (prikazan
na naslednji sliki z zeleno linijo). Nasip je že precej star, skozi nasip pa bi naj pronicalo
tudi nekaj vode ob pojavu visoke vode Sotle in Save. Savska voda ob pojavu
izrednega dogodka obteka omenjen VV nasip in teče po zaledni strani tudi proti
severu, saj je višina gladine v strugi precej višje kot pa je teren v naselju Ključ
Brdovečki. Na bližnjem območju je zaradi Save poplavno ogroženo tudi naselje Drenje
Brdovečki ter Savski Marof.

Slika 44: Poplavljenost in globine pri pretoku Q100 - povzeto po hrvaških in slovenskih
kartah poplavne nevarnosti - ter zabeležene linije poplav ob naselju Ključ Brdovečki in
Drenje Brdovečko
Republika Hrvaška ima za to področje izdelan načrt zaščite in reševanja »Provedbeni
plan obrane od poplava branjenog područja sektor c – gornja Sava, branjeno područje
12: područje maloga sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva
Zagrebačko prisavlje« (2014, Hrvatske vode), kjer so navedene tudi kritične točke
obstoječe protipoplavne zaščite, to so:
- precejanje vode iz Sotle skozi obstoječi VV nasip od km 0+000 do 1+200
- nasip nima ustreznega varnostnega nadvišanja.
Dokument prav tako podaja alarmna stanja, ki so vezana na gladino vode v Savi na
vodomerni postaji Jesenice (na Hrvaškem, ničla 132.754 m.n.v.) in sicer:
-

stanje pripravljenosti pri gladini na vodomeru 200 do 300 cm: ni precejanja
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-

stanje običajne zaščite pri gladini na vodomeru 300 do 450 cm: precejanje skozi
trup nasipa se prične na specifičnih mestih
izredno stanje pri gladini na vodomeru nad 450 cm: isto kot v prejšnji alineji

Pri tem službe za zaščito in reševanje ob pojavu visoke vode vseskozi spremljajo
pronicanje skozi nasip in se med seboj obveščajo ter sprejemajo ustrezne ukrepe za
zaščito objektov in nasipa.
Glede na omenjen dokument ščiti VV nasip ob Sotli območje Ključa Brdovečkega pred
poplavami s povratno dobo Q50, z varnostnim nadvišanjem 100 cm. Dolvodno od stac.
km 2+138 se razteza vzporedni nasip ob reki Savi, dimenzioniran na visoke vode s
povratno dobo Q100 ter 120 cm varnostnim nadvišanjem. Seveda je vprašanje, ali so
pretoki s povratno dobo, ki so bili uporabljeni za dimenzioniranje nasipa še danes
enaki.
Karakteristike nasipa: km 0+000 do 2+138 :
Nasip je rekonstruiran in izveden z nadvišanjem 1,20 m na 100 letno povratno dobo.
VV Save. Do stacionaže 1+874 je širina krone 4,0 m, nato se zmanjša na 3,0 m.
Naklon brežin nasipa je 1:2, dostop pa je izveden iz strani naselja Drenje Brdovečko.
Karakteristike nasipa: km 2+138 do 3+480:
Nasip je rekonstruiran in izveden z nadvišanjem 1 m na 50 letno povratno dobo VV
Sotle. Širina krone nasipa je 3,0 m z naklonom brežin 1:2. Od km 2+915 do 2+927 je
zgrajen armiranobetonski zid vzdolž kmetije.

Slika 45: VV nasip pri Ključu Brdovečki (gledano gorvodno)
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5. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE NEVARNOSTI
V tej fazi projekta ni bilo na voljo obstoječih hidravličnih modelov, niti ne aktualne
projektne dokumentacije, ki bi že bila pripravljena za izvedbo posameznih ukrepov.
Zato v nadaljevanju ukrepe komentiramo le na osnovi omejenih razpoložljivih
informacij, poznavanja območja in podatkov na osnovi spremljanja stanja ob nastopu
visokih voda in izvajanju ukrepov zaščite pred poplavami v zadnjih dvajsetih letih.
Ti ukrepi so:
- izgradnja nadomestnega mosta na mejnem prehodu Rogatec/Hum na Sutli in
ureditev struge reke Sotle na dolžini ca. 600 m
- sanacija betonov in hidromehanske opreme na pregradi Vonarje (akumulacija
Sotelsko jezero), vgraditev opreme za seizmično opazovanj ein daljinsko upravljanje
vključno s posodobitvijo sistema za opazovanje gladin in opozarjanje
- rekonstrukcija in dograditev nasipa oz. nadomestni nasip v naselju Gmajna
(Kumrovec). Preučiti je potrebno možnost odstranitve obstoječega nasipa (ki je v bistvu
deponija izkopnega materiala in nima ustreznih tehničnih lastnosti) s ciljem povečanja
poplavne retencije ter izgradnjo novega (nadomestnega) nasipa
- analiza vpliva mosta na cesti Risvica - Kunšperk na poplavno ogroženost, saj je most
hidravlično poddimenzioniran, na odprtini pa se nebira tudi plavje
- gradbeni ukrepi za zavarovanje pred poplavami naselij Bračna Vas, Gregovce, Nova
vas in Rigonce, Harina Zlaka, Luka Poljanska, Bratkovec, Plavić, Čemehovec,
Harmica, Ključ Brdovečki in Drenje Brdovečko
Ključen ukrep za izboljšanje poplavne varnosti je ponovna aktivacija delovanja
Vonarskega jezera s predhodno izvedbo rekonstrukcije in vseh preverb (statična,
geomehanska, hidrološka) za njegovo optimalno delovanje.
Zadrževanje vod v porečju Sotle je bilo obdelano v študiji z naslovom Celovita
vodnogospodarska ureditev povodja Sotle, l. faza , št. C-123, VGI Ljubljana, marec
1996. Študija poleg splošnega opisa stanja in značilnosti porečja Sotle od izliva v Savo
do Žahenberškega potoka (desnega pritoka Sotle nad Rogatcem) prikazuje tudi
možnosti zadrževanja visokih vod na Sotli in njenih pritokih. Obravnavani so:
-

2 zadrževalnika na Dramlji (desni pritok Sotle gorvodno od naselja Slogansko)
zadrževalnik na Bistrici pri Zagaju
zadrževalnik na Trebčici (levi pritok Bistrice)
zadrževalnik na Buči (desni pritok Sotle v Sedlarjevem)
zadrževalnik na Golobinskem potoku (desni pritok Sotle v Golobinjeku)
zadrževalnik na Virštanjskem potoku (levi pritok Buče)
zadrževalnik na Tinskem potoku (desni pritok Mestinjščice)
zadrževalnik na Jerčinskem potoku (levi pritok Mestinjščice)
zadrževalnik na Dragomilskem potoku (desni pritok Šmarskega potoka)
zadrževalnik na Dreveniku (desni pritok Mestinjščice)
zadrževalnik na Polžanskem potoku (desni pritok Mestinjščice)
zadrževalnik na Tržiškem potoku (desni pritok Sotle pri kraju Tržišče)
zadrževalnik na Teršnici (desni pritok Sotle v kraju Brezovec pri Rogatcu)
zadrževalnik na Odenci (levi pritok Teršnice)
zadrževalnik na Žahenberškem potoku (desni pritok Sotle nad Rogatcem)

Za večino predlaganih zadrževalnikov je že v študiji ugotovljeno, da imajo le lokalen
vpliv oz., da so primerni za večnamensko rabo (turizem, namakanje, delno visoke
vode). Kot pomembnejši z vidika vpliva na Sotlo so definirani zadrževalniki na Dramlji
(preko 3M m3 volumna) in Bistrici (2 oz. po drugi varianti 6M m3 volumna). Skupaj bi
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imeli zadrževalniki na Dramlji in Bistrici lahko kapaciteto ranga Vonarskega jezera.
Dodatni zadrževalniki na sami Sotli v študiji niso bili predvideni (poselitev doline,
obstoječa infrastruktura – železnica).
Mogoče bi bilo v naslednji fazi predmetne študije vredno preveriti možnost zadrževanja
visokih vod Sotle v redko poseljeni dolini nad Trličnim. Takšen zadrževalnik bi sicer
imel le lokalni vpliv na širšem območju Rogatca.
V splošnem pa se moramo zavedati dejstva, da je dolina Sotle v osnovi poplavna
dolina in da si težave povzroča sam človek, ki posega v ta prostor. V 60ih – 80ih letih
so bili za dolino Sotle izdelani razni projekti ureditev, ki so v splošnem predvidevali
regulacijo struge, povečanje pretočnega profila, povečanje padca nivelete, izravnavo
struge, ki pa po današnji zakonodaji, smernicah in želji po trajnostnem razvoju in
zaščiti naravnih območji, niso več ustrezni. Obravnavani ukrepi bi sicer povzročili nižje
gladine na takrat (in na srečo še tudi danes) poplavnih poljih v zgornjem toku reke, bi
se pa bistveno povečal odtok z območja in vpliv na spodnji tok Sotle ter Savo.
Poplavne ravnice (polja) imajo namreč izredno pozitiven vpliv na zadrževanje visokih
vod in s tem na nižanje visokovodnih konic dolvodno.
Glede na pomanjkanje zanesljivih podatkov o preteklih dogodkih, občutljivost vodnega
režima na raznovrstne morfološke oblike v prostoru – nasipi cest, železnice ter v večji
meri izrazit prostorski tok, bo potrebno ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti
premišljeno definirati na osnovi novih hidroloških izhodišč ter ustreznega hidravličnega
modela, ki bo izkazoval realno poplavno nevarnost.
Na osnovi analize obstoječega stanja bodo definirana območja obstoječe poplavne
ogroženosti za katera se bo nato predlagalo ustrezne, najverjetneje lokalne ukrepe.
Glede na višinsko postavitev občutljivih objektov in infrastrukture v prostoru se bo na
območju večjih razlivnih polj skušalo poiskati tudi ukrepe za neškodljivo povečanje
zadrževalne sposobnosti območij. Predlagani ukrepi bodo tudi v največji možni meri
ohranjali obstoječo morfologijo struge ter z njo vezane biotope (Natura 2000).
V sklopu projekta »Ureditev Sotle za zagotavljanje…« (2012, Idejna zasnova, IS
projekt d.o.o.) je bilo predlaganih tudi 5 variant ureditev za varovanje naselij Rigonce,
Dobova, Veliki Obrež in Gmajna. Ureditve obsegajo kombinacije naslednjih ukrepov:
regulacijo struge (izravnava nivelete, razširitev korita, nadvišanje brežin,…), nadvišanje
obstoječega VV nasipa ob Sotli, povratni nasip ob Šici, lokalno varovanje objektov v
Gmajni in Velikem Obrežu (z VV nasipom ali z montažnimi elementi - panelna
protipoplavna zaščita, povratne zaklopke,…), izgradnja VV nasipa ob cesti Dobova Harmica in severno od Rigonc, montaža povratne zaklopke na prepust skozi nasip
opuščene železniške proge. Projekt »Ureditev Sotle za zagotavljanje poplavne varnosti
območja Rigonc in Dobove« (2013, Idejna zasnova, IS projekt d.o.o.), ki predstavlja
dopolnitev predhodnega projekta, pa je podan predlog končne variante ureditev za
varovanje že omenjenih naselij, ki obsega:
-

Nadvišanje brežine Sotle in VV nasip ob starem rokavu (na odsekih, kjer so
objekti neposredno ob strugi je predviden zid)
VV nasip ob cesti Dobova- Harmica in severno od Rigonc s priključkom na
železniški nasip
Povratni nasip ob Šici gorvodno od opuščenega železniškega nasipa
Odstranitev opuščenega železniškega nasipa med Šico in Sotlo
Lokalno varovanje objektov v zaselku Gmajna z visokovodnim nasipom
Zaščita objektov z montažnimi elementi v zaselku Gmajna
Ohranitev poplavnega območja v čim večji možni meri.
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Trenutno je v dolini Sotle en večjih problemov z vidika vodnega režima ograja (panelna
ali žičnata), ki je postavljena vzdolž desnega brega Sotle, vse do iznad naselja Trlično.
V primeru, da je ograja dovolj fiksna, predstavlja sito, na katerem se kopiči plavje (Slika
44), prelivanje iz struge na »varovano« območje pa je lahko bistveno zmanjšano.
Posledice se lahko čuti na nasprotnem bregu. V primeru, da žičnato ograjo visoka voda
odnese, se le ta zaradi svoje strukture (ostri robovi) lahko zaklini že ob prvi naslednji
oviri, npr. tudi mostnem oporniku, kjer zopet predstavlja oviro na kateri se kopičijo še
druge plavine. Prisotnost bodeče in ostre ograje v in tudi ob strugi predstavlja veliko
nevarnost tudi v primeru potrebe po reševanju iz vode (struge ali poplavnega
območja). Glede na navedeno bi bilo tudi z vidika izboljšanja poplavne nevarnosti
smiselno ograjo odstraniti.

Slika 46: vpliv ograje na pretočnost poplavnih vod – poplave v Cerknici 2014
Poleg gradbenih ukrepov bodo smiselno preučene tudi možnosti izvedbe negradbenih
ukrepov.
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6. ZAKLJUČEK
V dolini reke Sotle so ob visokovodnih dogodkih prisotne obširne poplave, ki se
razlivajo tudi preko 1 km širokih območij. Človek se je poplavnosti Sotle v večji meri
prilagodil s postavitvijo vasi in objektov izven poplavnih območij. Industrializacija in
znatno povečanje prebivalstva, kot smo mu priča v zadnjem stoletju pa sili človeka, da
zavestno (ali pa tudi ne) posega na poplavna območja. V naslednjih fazah študije
bodo, ko bo izdelan izboljšan hidravlični model, v dolini Sotle na osnovi rezultatov
hidravličnega modela natančneje definirana območja poplavne ogroženosti in definirani
ukrepi za zaščito pred poplavami in ukrepi, ki bodo omogočali trajnostni razvoj
območja.
V čim večji možni meri je potrebno ohranjati poplavna območja, ki so v kmetijski rabi in
rokave reke Sotle. Pred poplavami je potrebno varovati naseljena območja na desnem
bregu:
- Rogatec, Podčetrtek, Bračna Vas, Gregovce, Nova vas in Rigonce
ter na levem bregu:
- Harina Zlaka, Luka Poljanska, Bratkovec, Plavić, Čemehovec, Harmica, Ključ
Brdovečki in Drenje Brdovečko
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