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1. UVOD       

Poplavna ogroženost je kombinacija poplavne nevarnosti (doseg, globina, pogostost poplave) in 

ranljivosti prostora oz. posameznih elementov v prostoru.  Glede na veljavno slovensko zakonodajo to 

pomeni prekrivanje razredov poplavne nevarnosti z razredi ranljivosti. 

Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 

celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, Ur.l.RS št. 60/2007 

definira, da elemente ogroženosti predstavljajo predvsem ljudje, okolje, gospodarske in negospodarske 

dejavnosti ter kulturna dediščina, pri čemer ranljivost elementov ogroženosti  pomeni njihovo 

izpostavljenost in dovzetnost za poškodbe zaradi poplav in z njimi povezane erozije in je odvisna od 

fizičnih, socialnih in gospodarskih elementov in procesov (npr. prostorske lege, strukturne odpornosti, 

časovne izpostavljenosti). 

V 1. fazi analize poplavne ogroženosti v dolini reke Dragonje ni možno izdelati ocene poplavne 

ogroženosti, kot jo predvideva projektna naloga, saj v tej fazi ni na voljo kart razredov poplavne 

nevarnosti, prav tako pa še ni bila sprejeta in na meddržavnem nivoju bilateralno potrjena ustrezna 

metodologija. Poplavna ogroženost bo tako lahko natančneje opredeljena šele v 2. fazi, ko bo na voljo 

hidravlični model Dragonje in s tem karte razredov poplavne nevarnosti. Do takrat pa bo moral naročnik 

že tudi zagotoviti usklajeno metodologijo za določanje poplavne ogroženosti.  

Glede na navedeno lahko ogroženost komentiramo le na nivoju in v obliki, ki je bila izdelana že v sklopu 

poročila 1. faze hidravlične analize in ki jo deloma povzemamo v nadaljevanju.  

2. POPLAVNOST IN RANLJIVOST V DOLINI DRAGONJE    

   

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). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: poplavni tok preko ceste med MMP in Dragonjo ob poplavah 2010 (vir: 

http://forum.zevs.si/index.php?topic=3291.0) 

 

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 2 so prikazani zgodovinski zaznamki 

gladin, ki so bistveno višji od pojava 2010. 

 
Slika 2: 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 
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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. 

 
Slika 3: obdelovalne površine z namakalnimi jarki med Dragonjo in Sečovljami 
 

Pri določevanju ogroženosti kmetijskih površin bo potrebno v 2. fazi projekta upoštevati tudi značilnosti 

poplav na Dragonji. Le-te se praviloma pojavljajo v poznih jesenskih ali zimskih mesecih (Diagram 1), 

ko na območjih z intenzivno kmetijsko pridelavo praktično ni več pridelkov. V primeru preplavitve 

vinogradov in oljčnih nasadov pa bo potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so sadeži/plodovi dvignjeni od 

tal in pogosto izven dosega poplavnih vod. 

 
Diagram 1: pogostost pojavljanja visokovodnih pojavov (nad 50 m3/s) na VP Podkaštel; 

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 sicer 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. 
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Slika 4: 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.  

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. 

3. ZAKLJUČEK       

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 oz. poplavne ogroženosti 

kmetijskih površin (vprašljiva upravičenost) ter morebitna izvedba lokalnih ukrepov za zaščito 

individualnih objektov. 

 
         Sestavil: 
 

        Miha Zidarič, u.d.i.g. 
 


