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IZVLEČEK
Občinski prostorski načrt in poplavna območja v občini Ribnica
V okolju se dogajajo nenehne spremembe, ki so edini večni dejavnik na zemeljskem
površju. Kadar te spremembe ogrožajo človeško imetje in življenja, jim pravimo
naravne nesreče. Mednje sodijo tudi poplave kot ene najhujših naravnih nesreč v
Sloveniji. Poplavna varnost se povečuje s premišljenim prostorskim načrtovanjem
preko prostorskih aktov. Na lokalni ravni je to občinski prostorski načrt, s katerim
občine umeščajo dejavnosti v prostor.
V magistrskem delu sem proučila enajst poplavnih območij, pri tem sem jih pet s
pomočjo terenskega dela in različnih virov določila na novo. Proučila sem glavne
spremembe v vodotokih in glavne ukrepe za zmanjševanje poplavne nevarnosti na
Ribniškem polju ter značilnosti današnjih poplav. Analizirala sem dejansko rabo tal in
namensko rabo prostora, da bi ugotovila, ali so v prostoru predvideni nesmotrni
ukrepi. V magistrskem delu sem nato podala predloge in smernice za nadaljnje
prostorsko načrtovanje na poplavnih območjih v občini.
Ključne besede: občinski prostorski načrt, raba tal, poplave na kraških poljih,
Ribnica

ABSTRACT
Municipal Spatial Plan and Flood Areas in the Municipality of Ribnica
Constant changes in the environment are the only eternal factors on the Earth’s
surface. When these changes threaten human property and lives, they are called
natural disasters. In Slovenia, floods are one of the worst natural disasters. Flood
security is increasing due to careful spatial planning through spatial acts. At the local
level, spatial activities are planned in the municipal spatial plan.
In my thesis, I studied eleven flood areas, five of which I introduced anew with the
help of fieldwork and different sources. I studied the main changes on watercourses
and principal flood control measures in Ribnica Field as well as current flood
features. I analyzed the actual land use and land use allocation in order to verify the
efficiency of planned anti-flood measures. Finally, I gave suggestions and guidelines
for future spatial planning in municipal flood areas.
Key words: municipal spatial plan, land use, floods in karstic fields, the municipality
of Ribnica
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1. Uvod
Naše okolje je v nenehnem spreminjanju, saj so spremembe edini stalni dejavnik na
zemeljskem površju. Kadar te ogrozijo človeka in njegovo lastnino, jih imenujemo
naravne nesreče. Ljudje dojemamo naravne nesreče kot grožnjo, ki se s časovnim
oddaljevanjem od dogodka manjša, dokler se naravna nesreča zopet ne pojavi.
Včasih so se ljudje bolj zavedali nevarnosti poplav, zato so gradili na območjih, kjer
jih poplavne vode niso ogrožale. Danes pa na poplavnih območjih najdemo nemalo
nepremišljenih posegov in gradenj.
S premišljeno rabo prostora in premišljenim prostorskim načrtovanjem povečujemo
možnosti izogibanja večjim škodam in dolgotrajnemu odpravljanju posledic poplav,
zato je treba v politiki prostorskega načrtovanja upoštevati tudi naravne danosti.
Ker me zanima smotrnost rabe poplavnih območij, določenih v Občinskem
prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPN) občine Ribnica, sem v magistrski nalogi
primerjala dejansko rabo tal in namensko rabo prostora, kot jo določa OPN.
Glavno sporočilo magistrskega dela je seznaniti javnost in stroko o poplavni
nevarnosti, o pomenu smotrne rabe površinskih tekočih vodnih virov in njihovih
poplavnih območij v prostorskem načrtovanju ter o pomenu upoštevanja naravnih
danosti v prostoru.
Glavni pričakovani rezultati
Poplavna območja v občini Ribnica imajo večji obseg, kot je naveden v Opozorilni
karti zelo redkih poplav.
V OPN občine Ribnica niso vsa poplavna območja smotrno vrednotena, ker ne
upoštevajo najvišjih možnih poplavnih voda.
Večina poselitve v občini Ribnica je varna pred poplavami, saj je odmaknjena od
območja pogostih poplav. V občini se zato poplave ne vrednotijo kot naravna
nesreča, saj se pojavljajo sezonsko in prizadenejo le nekaj objektov. Ljudje z njimi
živijo in jih ne vrednotijo kot grožnjo, obenem pa zanemarjajo dejstva o največjih
možnih poplavah, ki so se v bližnji preteklosti že zgodile.
Namen:
Namen magistrskega dela je analizirati dejansko rabo tal in namensko rabo prostora,
kot jo določa OPN občine Ribnica, z namenom, da ugotovim, kako se poplavna
območja in poplavna problematika upoštevajo oziroma vključujejo v OPN občine
Ribnica, ter podati nadaljnje smernice razvoja poplavnih območij.
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Cilji:
 Na podlagi intervjujev, terenskega dela, obsega poplav med 18. in 20.
septembrom 2010, Opozorilne karte zelo redkih poplav (UL RS, št. 60/2007) in
Integralne karte poplavne nevarnosti opredeliti poplavna območja v občini Ribnica.
 Opisati glavne spremembe vodotokov in glavne ukrepe za zmanjšanje poplavne
nevarnosti na Ribniškem polju v 20. stoletju ter opisati sedanje stanje poplavne
varnosti.
 Ugotoviti, v kolikšni meri so poplavna območja in nevarnosti poplav vključeni v
OPN občine Ribnica.
 Ugotoviti, v kolikšni meri se je poplavna nevarnost upoštevala doslej.
 Analizirati dejansko rabo tal in namensko rabo prostora, kot jo določa OPN občine
Ribnica.
 Ugotoviti, kako OPN občine Ribnica omejuje širjenje poselitve in dejavnosti na
poplavna območja.
 Kritično ovrednotiti sedanje in predvidene posege na poplavna območja in podati
nadaljnje smernice za prostorski razvoj poplavno ogroženih območij.

Hipoteze:
H1: Dejanska poplavna območja v občini Ribnica so obsežnejša od poplavnih
območij na Opozorilni karti zelo redkih poplav.
H2: Na poplavnih območjih prevladuje kmetijska raba prostora.
H3: Protipoplavni ukrepi le delno zmanjšujejo poplavno ogroženost.
H4: Poplavna območja in poplavna nevarnost so upoštevani v OPN občine Ribnica.
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2. Metode dela
S pomočjo virov in literature sem opisala glavne spremembe v vodotokih in glavne
ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti na Ribniškem polju do 20. stoletja ter
analizirala glavne značilnosti poplav.
S pomočjo intervjujev, terenskega dela, analizo obsega dosedanjih poplav in
digitalnim slojem Opozorilne karte redkih in zelo redkih poplav sem z GIS-programi
določila poplavna območja. Intervjuvala sem prebivalce, ki so in so bili ob poplavah
neposredno ogroženi, ter svetovalca za zaščito in reševanje v občini Ribnica.
Digitalni sloj namenske rabe prostora, določene v OPN občine Ribnice, sem pridobila
na občini, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa podatke o dejanski
rabi tal. Oba sloja sem analizirala in medsebojno primerjala, da bi ugotovila, ali je na
poplavnih območjih morda načrtovana neustrezna raba prostora.

3. Geografski oris občine Ribnica
Občina Ribnica leži v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija v upravni enoti Ribnica,
obsega 153,6 km2 in je redko poseljena. V drugem polletju 2015 je bilo v občini 64
naselij z 9332 prebivalci (Podatkovni portal SI-STAT, 2016). Središče in sedež
občine je mesto Ribnica. Naselje je dobilo status mesta 22. decembra 2005. Občina
je bila ustanovljena leta 1850. Meji na pet občin, in sicer na občine Sodražica,
Kočevje, Velike Lašče, Loški Potok in Dobrepolje ter leži ob glavni prometni povezavi
Ljubljana–Kočevje–Delnice (Ribnica danes, 2015).
Središče občine se nahaja na Ribniškem kraškem polju, ki ga obdajajo planoti Mala
gora na vzhodu in Velika gora na zahodu ter hribovje Slemena na severu. Skupaj s
Kočevskim poljem tvorita Ribniško-kočevsko podolje, ki obsega 5 km široko in 32 km
dolgo območje nižjega sveta na zahodu Dolenjske (Slovenija. pokrajine in ljudje,
1999).
Največja zgostitev poselitve obsega uravnano Ribniško polje ob glavni cestni in
železniški povezavi Ljubljana–Kočevje ter na nekoliko dvignjenih tleh (Slemena) in
dolomitnih hrbtih, ki so varna pred poplavami (Slovenija. Pokrajina in ljudje, 1999).
Ribniško polje s površino 35 km2 leži v dinarski smeri, na višini med 460 in 520
metri nadmorske višine, ter rahlo visi, za manj kot 12° in ponekod celo za manj kot 2°,
proti jugovzhodu. Polje se je razvilo na Mišjedolsko-želimeljskem prelomnem
območju. V večini je prekrito s kvartarnimi aluvialnimi nanosi vodotokov. Nanose
sestavljajo pesek, melj in glina, ki ob vodotokih dosežejo debelino nekaj metrov
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
S hidrografskega vidika je polje precej kompleksno. Oblikovale so ga štiri večje
ponikalnice, in sicer Bistrica in Tržiščica na severu ter Ribnica in Rakitniščica na jugu
(Komac, Natek, Zorn, 2008a). Vode imajo v večini dinarsko smer odtoka in poniknejo
na vzhodnem robu Ribniškega polja, pod vznožjem Male gore.
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Ribnica in Rakitnica dajeta polju značaj prelivnega ali izvirno-ponorniškega polja,
saj vodotoka izvirata v vznožju Velike gore in ponikneta v vznožju Male gore. Bistrica
in Tržiščica pa dajeta značaj pritočno-ponorniškega polja, saj njune vode pritekajo
površinsko iz nekraškega sveta na kraško polje, kjer na jugu, v vznožju Male gore,
tudi poniknejo (Gams, 2003).
Kraška planota Velika gora obdaja Ribniško polje na zahodni strani. Dosega višine
nad 1000 metri nadmorske višine, ima značilne kraške oblike in je brez površinskih
voda. Je dokaj uravnana planota, iz katere se dvigajo vzpetine, kot sta Turen (1254
m) in Rezinski vrh (1246 m). Strmo vzhodno pobočje Velike gore poraščajo gozdovi.
Na jugu polja ob vznožju Velike gore izvirata dva večja vodotoka Ribnica in
Rakitniščica ter manjši Sajevček. (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999; Naravne
znamenitosti, 2011).
Z zahodne strani polje obdaja gozdnata in bolj zakrasela planota Ribniška Mala
gora z manj kot 1000 m nadmorske višine, ki je v povprečju 25 km dolgo in 2,5 km
široko sleme z značilno dinarsko slemenitvijo. Tako kot Velika gora tudi Mala gora
nima površinskih tekočih voda. Zaradi položnejšega reliefa proti severu so prisojna
pobočja poseljena. Vzdolž slemena so večji in prepoznavnejši vrhovi Grmada (887
m), Stene svete Ane (963 m), Sveta Ana (920 m) in Črni vrh (963 m). Za Malo goro
so značilna mnoga brezna in jame. Vzhodno od naselja Žlebič, ob vznožju Male gore,
v ponorno jamo Tentera ponikne vodotok Tržiščica. (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999; Naravne znamenitosti, 2011).
Slemena predstavljajo severni del občine in imajo značilen slemenasto-dolinski relief
z globokimi in s tesnimi grapami ter strmimi pobočji. V vrhnjem delu strma pobočja
prehajajo v kopaste vrhove in zaobljene vzpetine. Manjši vodotoki so se zarezali v
slabo odporne kamnine, pobočja pa so ostala strma. Večina zaselkov in vasic se tako
nahaja na uravnanih kopastih vrhovih in pobočnih policah. Glavno razvodno in
osrednje sleme se razteza od zahoda proti vzhodu (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999).

4. Poplavna območja
V občini Ribnica poplavljajo vsi večji vodotoki: Bistrica, Rakitnica, Ribnica, Sajevček,
Tržiščica ter njuna pritoka Zvezda v naselju Ortnek in Laščica v naselju Žlebič.
Poplavna območja v občini Ribnica zavzemajo 1309,6 ha površin. Hidrološkohidravlična študija je narejena le za območje skladišča naftnih derivatov Ortnek
(IKPN Q500, 2016), ki zavzema 1,5 ha oziroma 0,1 % površin. Največji delež, in sicer
96,1 % poplavnih območij, je zajet v Opozorilni karti poplav iz leta 2004 in obsega
1258,6 ha površin v občini. V omenjenih kartah pa ni zajetih 49,5 ha površin, ki
predstavljajo 3,8 % vseh poplavnih območij v občini Ribnica, te sem dodala s
pomočjo več virov in terenskega dela. Na enajstih lokacijah sem intervjuvala 15 oseb.
Nov enotni digitalni sloj za vsa poplavna območja v občini Ribnica je tako izdelan iz:
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1.
2.
3.
4.

posodobljene Opozorilne karte poplav iz leta 2007 (OKP, 2014);
digitalnega sloja Poplavni dogodek 18.–20. 9. 2010;
sloja funkcionalnih razlivnih površin (zadrževalnik Prigorica);
Integralne karte poplavne nevarnosti (IKPN Q500, 2016) za skladišče naftnih
derivatov Ortnek (SND Ortnek);
5. dokumenta Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah;
6. terenskega dela in kabinetnega zajema poplavnih območij v naseljih Ortnek,
Sušje, Ribnica, Prigorica in Grčarice.
Slika 1: Podrobneje preučena poplavna območja v občini Ribnica
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1. Opozorilna karta poplav (OKP, 2014)
Opozorilna karta poplav (v nadaljevanju OKP) z različnimi grafičnimi znaki opozarja
na poplavne razmere na določenem območju na podlagi ocene poplavne nevarnosti.
Karta je narejena na podlagi historičnih in arhivskih podatkov o poplavnih dogodkih,
izdelanih študij, raziskav, analiz ter drugih podatkov (različni viri, na primer revija
Ujma, Geografski zbornik ...). Z novimi podatki se dopolnjuje najmanj vsakih 6 let
(OKP ..., 2014).
Na OKP (2014) so za vsako poplavno območje podane ocene stopnje zanesljivosti
podatka (od 1 – najmanjša do 10 – največja zanesljivost prikaza). Za analizo
poplavnih območij v občini Ribnica sem uporabila le podatke o zelo redkih poplavah
s povratno dobo nad 50 let in s povprečno oceno 6 (Poročilo ..., 2014). Možnost
porušitve pregrade zadrževalnika Prigorica ni upoštevana (Poročilo ..., 2014).
Na OKP in na karti Obseg poplavnega dogodka zaradi pomanjkanja podatkov niso
zajeta vsa poplavna območja. To pomeni, da se lahko poplave pojavljajo tudi na
drugih območjih (Poročilo ..., 2014).
2. Poplavni dogodek 18.– 20. 9. 2010
Po izgradnji zadrževalnika je bil najobsežnejši poplavni dogodek med 18. in 20.
septembrom 2010, ko so se poplavne vode razlivale vse do naselja Otavice. OKP in
karta obsega poplavnega dogodka za občino Ribnica so bile izdelane na podlagi
LIDAR snemanja, kasneje pa so jih še izboljšali z uporabo topografskih kart v merilu
1 : 5000 in 1 : 10.000, kote zabeležene gladine na zadrževalniku Prigorica ter SPIN
podatkov (Poročilo ..., 2014).
Ocena zanesljivosti (od 1 – najmanjša do 10 – največja zanesljivost prikaza) karte
obsega poplavnega dogodka znaša 6, kar pomeni, da so bili za izdelavo sloja
uporabljeni podatki boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki in
poenostavljeni hidravlični izračuni. Na karti niso zabeleženi vsi poplavni dogodki,
ampak le tisti, za katere so bili podatki prevedeni v digitalno obliko (Poročilo ...,
2014). Sloj je v celoti vključen v OKP (2014).
3. Funkcionalne razlivne površine
Obseg zadrževalnika Prigorica je podan v sloju funkcionalne razlivne površine.
Območje zadrževalnika je v času visokih voda s pomočjo pregradnega telesa
kontrolirano poplavljeno. Razlivna površina znotraj zadrževalnika je opredeljena na
podlagi kote gladine (kota maksimalne gladine, kota vrha pregrade in kota stalne
gladine). Ocena zanesljivosti (na lestvici od 1 – najmanjša do 10 – največja) obsega
zadrževalnika Prigorica znaša 7 (Poročilo ..., 2014).
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4. Integralna karta poplavne nevarnosti (IKPN)
Karta prikazuje območja poplavne ogroženosti in morebitne škodljive posledice
(število ogroženih prebivalcev, vrsta in število ogroženih gospodarskih objektov ipd.)
ob pojavu poplav s povratno dobo 10, 100 in 500 let. V mojem primeru je uporabljena
karta s povratno dobo 500 let. Območja so določena z modeliranjem. Karta je
narejena le za območja, kjer lahko pride do pomembnejše ogroženosti (Poročilo ...,
2014), v mojem primeru le za skladišče naftnih derivatov Ortnek.
5. Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah
V tem dokumentu so poleg značilnosti kraških poplav v občini podane tudi značilnosti
vseh petih večjih vodotokov, njihovih poplavnih območij in stopnje ogroženosti zaradi
poplav. Podani so obseg in višine poplavne vode na določenih odsekih cest in višine
poplavne vode na ogroženih objektih. Vsi vodotoki predstavljajo majhno stopnjo
ogroženosti pred poplavami, razen vodotoka Bistrica in Ribnica, ki v primeru
nedelovanja odvodnega kanala za visoke vode Bistrice in zadrževalnika Prigorica
predstavljata zelo visoko stopnjo ogroženosti. V takšni situaciji bi reki prestopili
bregove v naseljih Ribnica (poplave na Čolnarski ulici, Gallusovem nabrežju, Ob
Bistrici, Grajski poti, Urbanovi ulici, Škrabčevem trgu in Šeškovi ulici), Hrovača,
Goriča vas, Prigorica, Dolenja vas in Rakitnica (Načrt zaščite ..., 2011).
7. Poplavna območja, določena s pomočjo terenskega in kabinetnega dela
Na enajstih območjih sem s terenskim in kabinetnim delom preverila in na novo
zajela 49,5 ha poplavnih območij. V ta namen sem opravila tudi 15 intervjujev z
lokalnimi prebivalci. Taki dve večji poplavni območji sta v dolini Tržiščice v njeni ozki
dolini med naseljem Ortnek in Žlebič (9,9 ha) ter v Grčaricah med križiščem za
Grčarske Ravne na cestni povezavi Dolenja vas–Kočevska Reka in transformatorsko
postajo pri Grčaricah (33,1 ha). Določila sem tudi tri manjša poplavna območja, in
sicer v naselju Sušje (5 ha), Ribnica (1 ha) in Prigorica (0,5 ha), kjer vode poplavljajo
dovozna cestišča, dvorišča in vrtove ter predstavljajo potencialno nevarnost za štiri
stanovanjske objekte.
Zajemanje novih območij je potekalo tako, da sem najprej proučila vire, ki sem jih
pridobila na občini (Mate, 2016) in so bili podlaga za terenski ogled območij in
intervjuvanje prebivalcev, ki jih ogrožajo poplave. Ti so mi pokazali več lokacij z
višinami vode ob najobsežnejših poplavah. Sledil je kabinetni del zajema poplavnih
območij. V programskem paketu ArcGis (ESRI) sem s pomočjo na terenu pridobljenih
podatkov in digitalnega modela reliefa (LIDAR – DMR, 2015) izrisala poplavna
območja.
Zaradi napak in nenatančnosti uporabljenih slojev je bilo treba nekatera območja
zmanjšati ali celo odstraniti. Eden takih primerov je na primer izbris poplavnih
območij na hribovitem območju, kjer ni vodotokov. Do takšnih napak je prišlo zaradi
upoštevanja podatkov lastnikov kmetijskih zemljišč, katerim so padavinske vode
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odnesle večje količine materiala. Te parcele se pojavljajo posamično in razpršeno po
celotni občini. Nekaterim poplavnim območjem je bilo treba tudi zmanjšati obseg, saj
nekateri objekti niso bili še nikoli poplavljeni. Takšni primeri so na primer v naseljih
Dolenja vas, Rakitnica in Kot pri Rakitnici, kjer poplavne vode nekaterih
stanovanjskih objektov ne dosežejo, poplavijo le njihova dvorišča, pomožne objekte
in dovozne ceste.
Izris poplavnih območij in vse analize so bili narejeni v programu ArcMap (ESRI), vsi
sloji imajo Gauss-Krügerjev koordinatni sistem, Transverse-Mercatorjevo projekcijo in
Hermannskrogeljev datum.

4.1. Vodotoki
Poplavna območja so ob vseh petih večjih vodotokih v občini, in sicer ob Bistrici,
Tržiščici, Ribnici, Rakitnici in Sajevčku ter njihovih pritokih: Zapotoški potok, Zvezda,
Laščica in Votljivec, ki pomembno vplivajo na režim poplavljanja.
11 kilometrov dolga (Sodraška) Bistrica izvira v dolomitnem svetu na vzhodnem
obrobju Blok pri naselju Žimarice – občina Sodražica (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999). Do naselja Breže (občina Ribnica) teče po razmeroma široki naplavni ravnici,
nato zavije proti jugovzhodu. Ob visokih vodah del vodotoka odteka po
razbremenilnem kanalu v ponikalnico Tentera, kamor priteka tudi Tržiščica. Tentera
je podzemno povezana s Kompoljsko jamo na Dobepolju. Ob visokih vodah se med
naseljem Breže in glavno cesto Ljubljana–Ribnica pojavijo redne poplave, a voda ne
preseže višine 50 cm. Bistrica ponikne v kraški svet na vzhodni strani Ribniškega
polja pri naselju Goriča vas, kjer ob večjih padavinah poplavlja vse do Jasnice
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Ima zmerno hudourniški značaj, poplave so
dokaj obsežne, kratkotrajne in ne povzročajo večje škode. Vodotok so v 19. in 20.
stoletju večkrat preuredili in regulirali (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Tržiščica, v povirnem delu imenovana Zastava (v nadaljevanju bo poimenovana
Tržiščica), dobiva vode iz območja Slemen in Velikolaščanske pokrajine. Teče po
ozki dolini med Malo goro in Slemeni vse do naselja Žlebič, kjer se ji pridruži potoček
Laščica. Potok ponika v ponikalnici Tentera (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Pri naselju Blate, na stiku apnenca in dolomita, v zatrepni dolini izvira Obrh pri
Blatih oziroma Rakitnica, ki je največji kraški izvir v občini. Voda podzemsko priteka
iz 200 m višje Travniške uvale (občina Loški Potok), kjer v umetno poglobljenem
požiralniku Požirak ponikneta Loški in Mežnarjev potok (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999). Vodotok ponikne pod naseljem Rakitnica, ob visokih vodah pa se viški vode
površinsko prelivajo po suhi strugi proti južnemu delu Ribniškega polja, kjer se
združijo s poplavnimi vodami reke Ribnice in Bistrice in segajo vse do ceste
Ribnica–Kočevje. Del voda ponikne v požiralnikih na Dolenjevaškem polju (požiralniki
Sveta Marjeta, Lipovec, Barbarov skedenj itd.) del pa odteka skozi vrzel med Jasnico
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in Svinjskim gričem na Kočevsko polje, kjer pri naselju Gornje Ložine pride na
površje kot Rinža (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Slika 2: Poplavna območja, vodotoki in protipoplavna infrastruktura v občini Ribnica

V zatrepu, v vznožju Velike gore pod zaselkom Zadolje izvira vodotok Ribnica, kjer
se tik pred zadrževalnikom vanj zliva njegov edini večji pritok Sajevček. Zadrževalnik
Prigorica je bil zgrajen leta 1986 z namenom omejitve poplav na južnem delu
Ribniškega polja. Vodotoka se ob daljšem in močnejšem jesenskem deževju ali ob
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kombinaciji daljšega in močnejšega deževja s taljenjem snega spremenita v jezero, ki
sega po obeh vodotokih navzgor (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Vsi vodni tokovi Ribniškega polja se v normalnih hidroloških in klimatskih razmerah
stekajo v porečje reke Krke. V času visokih voda prihaja pri griču Jasnica do
vertikalne bifurkacije, kar pomeni, da se vode Rakitnice in Ribnice iztekajo v Zadnjo
Rinžo (Kranjec, 2010).

4.2. Regulacije vodotokov in poplave skozi čas
Tako kot si človek vodne vire in okolje poskuša prilagajati sebi v korist (a mu to
vedno ne uspeva) je skozi čas spreminjal in urejal tudi vodotoke na Ribniškem polju.
Večje spremembe v vodotokih so se na začetku (19. stoletje in prej) pojavljale
predvsem zaradi mlinarske dejavnosti, oskrbe s pitno vodo in z namenom
pridobivanja kmetijskih zemljišč.
Mlinarji so imeli zelo velik nadzor nad upravljanjem z vodami. Z mešanico slame in
ilovice so mašili požiralnike v in ob strugah, da so umetno podaljšali vodotoke v
njihovih spodnjih delih. Z vsakim posegom v naravno strugo vodotoka je narava
vrnila udarec. Začele so se pojavljati poplave, saj se je naravno ravnovesje med
pritokom in odtokom vode porušilo. Vode so začele poplavljati tudi območja z najbolj
rodovitno zemljo, kot je na primer območje Dolenjevaškega polja. V drugi polovici 19.
stoletja so prebivalci Ribniške doline za zmanjšanje poplavne nevarnosti izvajali manj
zahtevne ukrepe, kot so čiščenje in poglabljanje strug vodotokov, čiščenje
požiralnikov, odstranjevanje nestabilnega in starega grmovja in drevja ter redno
vzdrževanje vodnih naprav (Kranjec, 2010).
Bistrica je pred regulacijami in večjimi posegi v njen naravni vodni tok odtekala v
595 m dolgo in 38 m globoko Griško jamo pri Žlebiču (blizu današnje bencinske
črpalke). Kljub nadaljnjim ukrepom pa Bistrica ni dosegla naselja Ribnica, saj je
poniknila že v okljukih med naseljema Žlebič in Breg. Bistrica še danes, kljub umetno
odmaknjeni strugi, tu izgublja velik del visokih voda. S kasnejšimi regulacijami so
njeno strugo podaljšali vse do ponorov pri Goriči vasi. Regulacije so bile tako
uspešne, da je celo tik pred ponori poganjala mlin in žago (Kranjec, 2010).
Ker pa so se po regulacijah začeli pojavljati problemi poplavljanja v spodnjem delu
vodotoka, so v začetku 20. stoletja na zavoju Bistrice pod naseljem Breže zgradili
655 m dolg razbremenilni kanal za visoke vode, ki odvaja viške vode neposredno v
ponore Tentere. S hidrotehničnimi deli so tako zmanjšali poplavni val v naselju
Ribnica za 0,5 m. (Kranjec, 2010).
V 20. stoletju so se na določenih odsekih vodotokov izvedle regulacije, s katerimi bi
poplavna voda hitreje odtekla, in melioracije z namenom pridobitve več kmetijskih
površin (Kranjec, 2010).
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V vodotokih Ribnica in Sajevček so leta 1985 z namenom preprečevanja
vsakoletnih poplav v spodnjem delu Ribniškega polja in za potrebe kočevskega
gospodarstva zgradili 950 m dolg in 11 m globok suhi vodni zadrževalnik pri Prigorici.
V zadrževalnik se preko razdelilnika za visoke vode pri (nekdanji) Gorenji vasi steka
tudi vodotok Bistrica. Sajevčku se po dovodnem podzemnem rovu pridruži pri naselju
Bukovica, a le, kadar ima Bistrica pretok večji od 9 m 3/s (ob normalnem vodostaju
znaša njen pretok 0,78 m3/s), torej po močnejših krajših nalivih ali po dolgotrajnejših
deževjih. Izgradnja zadrževalnika je bila zadnji večji ukrep, ki je bistveno spremenil
režim poplav na Ribniškem polju (Kranjec, 2010).
Poplave so danes ne glede na vse regulacije obsežne, kratkotrajne in ne povzročajo
večje gmotne škode. Večji posegi v struge vodotokov Bistrice, Rakitnice, Ribnice,
Sajevčka in Tržiščice niso predvideni. V nadaljevanju sta prikazani dolžina (priloga 1)
in kategorizacija urejanja vodotokov danes, ki glede na naravnost struge razvršča
vodotoke v 7 razredov, od naravnih do togo urejenih (Okoljsko poročilo ..., 2006):
Slika 3: Deleži kategorizacije urejanja vodotokov
4% 2%

1. razred: naravni vodotoki

6%

1.–2. razred: delno naravni
vodotoki
2. razred: sonaravno urejeni
vodotoki
2.–3. razred: sonaravno/tehnično
urejeni vodotoki
3. razred: tehnično urejeni
vodotoki
3.–4. razred: delno togo urejeni
vodotoki
4. razred: togo urejeni vodotoki

21 %
49 %
5%

14 %

Vir: Kategorizacija vodotokov, 2016.
V naravni obliki je ostalo le 2 % vodotokov. S 15.930 m ali 49 % prevladujejo delno
naravni odseki vodotokov, s 6.685 m ali 21 % jim sledijo tehnično urejeni odseki
vodotokov. Bistrica je najbolj spremenjen vodotok, saj je kar 1037 m ali 10 % njenih
odsekov togo in 1471 m ali 13 % delno togo urejenih. Sledi ji vodotok Ribnica z
239 m ali 3 % togo in 324 m ali 4 % delno togo urejenimi odseki. Sajevček je edini, ki
ima naravne odseke, in sicer 495 m naravnih odsekov kar predstavlja 7 % vodotoka
(Kategorizacija vodotokov, 2016).

4.3. Značilnosti poplav danes
Da razumemo problematiko poplav v občini, moramo gledati na vodotoke v celoti,
tudi izven meja občine, torej njihovo celotno porečje od izvirov in vse do ponorov.
Glede na tip poplave na Ribniškem polju lahko razlikujemo kraške in nižinske
poplave. Za kraške poplave je značilno pritekanje vode iz kraškega podzemlja na
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polje skozi kraške izvire, pojavljajo se pri vodotokih Ribnica in Rakitnica. Nižinske
poplave pa so značilne za vodotoka Bistrica in Tržiščica, saj je njuno povirje na
neprepustnih kamninah, zato njune vode pritečejo na kraško polje površinsko
(Kranjc, Lovrenčak, 1981). Kraške in nižinske poplave na Ribniškem polju se med
seboj prepletajo.
Slika 4: Ribniško polje po deževju, 24. 5. 2015, slikano z Belih sten (Velika gora)

Avtorica: Klavdija Šilc, 2015
Za poplave Ribniškega polja je značilna kraška retinenca, kar pomeni, da nastanejo
po obilnejšem deževju z zamikom. Nanje tako močno vpliva zaledje vodotokov
Ribniškega polja, saj se polje nahaja na kraškem površju – vode pritekajo na polje iz
kraškega podzemlja. Tako na primer na količino vode na izviru Rakitnice vpliva
količina padavinske vode, ki ponikne v požiralniku Požirak v Loškem Potoku, na
količino vode na izviru Ribnice vplivajo količine padavin na območju Velike gore
(Kranjc, Lovrenčak, 1981). Na poplave v dolini Tržiščice pa vpliva količina padavin v
njenem povirnem delu, torej na Slemenih in v Velikolaščanski pokrajini (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999).
Visoke vode na Ribniškem polju so tipične kraške poplave, ki se spremenijo v
kraška jezera, imajo izrazito umirjen tip poplavljanja, prelivajo se po poplavni ravnici,
nimajo rušilnih moči, kot jih imajo hudourniške vode, močnejši tok pa je opazen le v
strugi. Vode na kraških izvirih ob obilnejših deževjih »vro« na površje. Poplave se
pojavijo takrat, ko količina vode preseže požiralno zmožnost ponorov. Ob
požiralnikih začne zastajati voda, njena gladina se začne dvigovati, voda zaliva vse
večje ozemlje in poplava se širi v nasprotni smeri vodnega toka, torej ob vodotoku
navzgor (Kranjc, Lovrenčak, 1981).
Najhujša poplava na Ribniškem polju pred večjimi regulacijami je bila 23. in 24. 9.
1933, ko je Bistrica zelo hitro narasla in ponekod poplavljala do 2 m visoko. Vode so
podrle večino mostov in odnesle velike količine lesa, poplavljen je bil tudi večji del
naselja Ribnica (Komac, Natek, Zorn, 2008a). Druga večja katastrofalna poplava se
je zgodila leta 1973, ko je voda poplavila glavni trg v Ribnici in vsa polja do Hrovače
(Kranjec, 2010). Najobsežnejše poplave v občini po zgraditvi vseh protipoplavnih
ukrepov so bile leta 2010, ko so poplavne vode dosegle naselje Otavice.
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Poplave na Ribniškem polju sprožijo določene vremenske situacije, kot so (Kranjc,
Lovrenčak, 1981):
– obilno jesensko deževje;
– spomladansko deževje v kombinaciji s taljenjem snega;
– zimska odjuga;
– močni poletni nalivi.
Ne smemo pa zanemariti tudi vpliva namočenosti zemljišča in dviga gladine kraške
podtalnice, ki znatno pripomoreta k poplavljanju in višini poplavne vode na
proučevanem območju. Vlažnost zemljišča vpliva na večji ali manjši odtok vode v
struge vodotokov in posledično na višino poplavne vode (Občinski načrt ..., 2011).
Dvig gladine kraške podtalnice ogroža tudi infrastrukturo izven poplavnih območij,
tako so poplavljeni marsikateri kletni prostori.
Poplave so sezonskega tipa, saj se redno pojavljajo v jesenskih in spomladanskih
mesecih. Primarni jesenski višek padavin oziroma večdnevna deževja v jesenskem
času vplivajo na poplave v jesenskih mesecih. Na poplave v spomladanskem času
pa vplivata odjuga ali kombinacija spomladanskega deževja in taljenja snega. Zaradi
močnih poletnih nalivov se pojavljajo poplave tudi v poletnih mesecih.

4.4. Raba tal
Raba tal močno vpliva na intenziteto in obsežnost poplavnih dogodkov. Ko je ob
visokovodnih dogodkih presežena pretočna sposobnost struge vodotoka, začnejo
poplavne vode odtekati na poplavne oziroma retenzijske površine. Z vegetacijo
poraščena ravninska območja ob vodotokih so prostor, kjer se lahko visoke vode
razlijejo in zaradi plitvih tokov z zmanjšano hitrostjo tudi zadržijo. Ob prehodu vala
visokih voda skozi retenzijsko območje se podaljša potovalni čas konice, ki vpliva na
njeno znižanje in na poplavno varnost dolvodnih območij (Rak in sod. 2014).
Slika 5: Značilno preoblikovanje hidrograma vala visokih voda pri prehodu skozi
retenzijske površine

Vir: Rak in sod., 2014, str. 4
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Ravno nasprotno pa je ob umeščanju urbanih oziroma pozidanih površin na
poplavna območja, saj se ob spremembi rabe tal poveča hitrost odtoka vode in s tem
posledično ogroženost poplavnih območij. Popolnoma urbanizirana poplavna
območja vplivajo tudi na obseg poplav v urbanem okolju (slika 3). Ohranjanje
retenzijskih površin je torej ključnega pomena za poplavno varnost (Brilly, Mikoš,
Šraj, 1999).
Slika 6: Vpliv urbanizacije na odtok poplavne vode in na poplavna območja

Vir: Brilly, Mikoš, Šraj, 1999, str. 90.
Ena od prilagoditev na življenje na poplavnih območjih je tudi raba površin, ki so
obdobno zalite z vodo in tako niso primerne za pozidavo. Za analizo dejanskega
stanja prostora sem uporabila podatke o dejanski rabi tal iz Evidence dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč, stanje 31. 3. 2016 (Grafični podatki RABA za celo
Slovenijo, 2016), ki jo vodi in vzdržuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Gre za zelo ozko sektorsko evidenco, saj ustrezno pokriva le območja
gozdnih in kmetijskih zemljišč. Vzpostavljena je na osnovi metodologije, določene za
potrebe kmetijskih subvencij. Izdelana je na podlagi digitalizacije ortofoto posnetkov
in prikazuje pet osnovnih dejanskih rab za kmetijska, gozdna, vodna, pozidana in
sorodna zemljišča ter ostala zemljišča. Podatki določajo pokrovnost zemeljskega
površja, ne določajo pa površin obstoječe rabe glede na njeno funkcijo oziroma
namen. Podatki za pozidana in sorodna zemljišča nimajo enakega obsega kot
območja stanovanjskih zemljišč namenske rabe prostora. Pozidana in sorodna
zemljišča ne prikazujejo dejanskega stanja v prostoru za potrebe prostorskega
načrtovanja (Občinski prostorski akti ..., 2014).
Zaradi spreminjajočih se navodil o zajemu podatkov in različne izkušenosti
interpretov, ki digitalizirajo, prihaja do slabše kakovosti podatkov. Podatki o različnih
območjih tako niso vedno primerljivi med seboj. Do napak pri zajemu dejanske rabe
tal je prišlo na območju suhih strug na Dolenjevaškem polju, saj so bili ortofoto
posnetki narejeni v deževnem obdobju, ko so bile struge napolnjene z vodo in so
dajale vtis zamočvirjenega zemljišča. Suhe struge so zato zajete kot ostala
zamočvirjena zemljišča (šifra 4220), ki so ves čas bolj ali manj namočena, namesto
da bi bile zajete kot kmetijska zemljišča v zaraščanju (šifra 1410), trajni travniki (šifra
1300) ali kot neobdelana kmetijska zemljišča (šifra 1600). Napaka zajema se kaže
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kot manjši delež voda (šifra 7000) in kmetijskih zemljišč v zaraščanju (šifra 1410) ter
kot večji delež ostalih zamočvirjenih zemljišč (šifra 4220).
Slika 7: Dejanska raba poplavnih območij v občini Ribnica

Na poplavnih območjih prevladujejo trajni travniki (64 % oziroma 837,8 ha), z 9,6 %
oziroma 126,0 ha jim sledijo drevesa in grmičevje ter s prav tako 9,6 % gozdne
površine. 6,9 % oziroma 89,8 ha površin zavzemajo zamočvirjena zemljišča, ki so v
večini na območju zadrževalnika Prigorica. Z vidika dejanske rabe poplavnih območij
je raba ustrezna, saj so trajni travniki neprimerno manj občutljivi kot različne vrste
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poljščin ali pozidane površine. Poleg tega se poplave kraškega tipa po travnikih le
prelivajo in trajajo do nekaj dni. Problem se pojavi le ob zelo redkih poplavnih
dogodkih, kadar vode poplavijo stanovanjske ter gospodarske objekte in iz njih
iztečejo kanalizacijske odplake ter nevarne snovi, ki jih nato poplavne vode naplavijo
na kmetijska zemljišča. Trajni travniki so v večini namenjeni košnji krme, nekaj
travnikov pa je sezonsko ograjenih za pašo konj. Njive in vrtovi, ki predstavljajo 2,2 %
oziroma 29 ha, so od pogostih poplav odmaknjeni na rob polja, dosežejo jih le
ekstremni poplavni dogodki. Na njivah se večinoma pridelujeta krompir in koruza, ki
do jesenskih poplav že dozorita (Grafični podatki RABA za celo Slovenijo, 2016).
Slika 8: Dejanska raba tal poplavnih območij v občini Ribnica
njiva – šifra: 1100
ekstenzivni sadovnjak – šifra: 1222

1,7 %

2,2 %

0,3 %

2,5 %

trajni travnik – šifra: 1300
kmetijska zemljišča v zaraščanju – šifra: 1410

6,9 %

drevesa in grmičevje – šifra: 1500
0,3 % 9,6 %

neobdelano kmetijsko zemljišče – šifra: 1600

0,5 %

kmetijsko zemljišče poraslo z gozdim drevjem – šifra:
1800
gozd – šifra: 2000

9,6 %

2,4 %

64,0 %

pozidano zemljišče – šifra: 3000
zamočvirjeno zemljišče – šifra: 4220
voda – šifra: 7000

Vir: Grafični podatki RABA za celo Slovenijo, 2016
Poplavne vode povzročajo največ škode na pozidanih zemljiščih, ta obsegajo 2,5 %
oziroma 32,6 ha površin (Grafični podatki RABA za celo Slovenijo, 2016). Pozidana
zemljišča obsegajo cestne povezave ter dele naselij s stanovanjskimi in
gospodarskimi objekti ter območje skladišča naftnih derivatov Ortnek. Večina
objektov je na območju nekdanjih mlinov in žag, ki so v preteklosti močno vplivali na
poselitev in urejanje vodotokov v občini.

4.5. Poselitev
Poplave v občini se pojavljajo v 31 naseljih, od tega se v naseljih Dolenji Lazi,
Lipovec in Grčarice pojavljajo tudi poplave zaradi dviga gladine kraške podtalnice na
površje. Na poplavnem območju je 19,2 km cest (Ceste (GJI), 2015), ki jim poplavne
vode ne povzročajo večjih škod, saj se poplave kraškega tipa le razlivajo po dnu
kraškega polja. Cestni odseki so zaliti do nekaj ur, razen cest na Dolenjevaškem in
Rakitniškem polju ter na območju zadrževalnika Prigorica, kjer zastajajo do nekaj dni.
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Kot je že bilo omenjeno, se človek prilagaja naravnim razmeram, kot so poplave, a se
na poplavnih območjih v občini Ribnica še vedno srečujemo s poplavljenimi objekti.
Poplave v občini ogrožajo 107 objektov, od tega 19 oziroma 17,8 % stanovanjskih
objektov in 88 oziroma 82,2 % pomožnih objektov. Največ zaradi poplav ogroženih
stanovanjskih objektov je v naselju Ribnica, in sicer šest hiš, od tega pet na območju
funkcionalnih razlivnih površin zadrževalnika Prigorica. V Goriči vasi so na poplavnih
območjih štirje stanovanjski objekti, prav tako štirje v Ortneku, v Otavicah trije in v
Rakitnici dva. Pomožni objekti na poplavnih območjih so enostavni objekti, kot so
vrtne enoetažne pritlične lope, drvarnice, ute, kozolci, čebelnjaki, kapelice,
transformatorji, začasni hlevi, stari mlini in žage ter gospodarski objekti z obrtjo, kot
so lamelirnica, žagalnica in predelovalnica lesa v Blatih ter Goriči vasi. Gospodarski
objekti so v neposredni bližini starih mlinov in žag, tu so si lastniki postavili tudi
bivanjske objekte.
Ob poplavah vode ne ogrožajo le objektov in prebivalcev neposredno ob strugi,
temveč tudi tiste, ki so od poplav oddaljeni. Ti imajo probleme z vdorom podtalnice v
kletne prostore. Takšnih stanovanjskih objektov je več kot 20. Vsi objekti niso znani,
saj imajo nekateri lastniki za črpanje vode svoje potopne črpalke in niso nikjer uradno
zabeleženi. Ob najobsežnejših poplavah je v Otavicah podtalna voda vdrla v 11
stanovanjskih objektov, v Goriči vasi v 10 objektov, od tega v tri žage, ki niso stare
žage na hidroenergetski potencial. Podtalna voda pa vdira tudi v hiši v Prigorici in v
Ribnici.
Regulacije vodotokov so močno vplivale na čas in lokacijo izgradnje objektov. Z
ukrepi so nekateri objekti postali poplavno manj ogroženi oziroma neogroženi, drugim
pa se je ogroženost povečala. Takšna primera sta zmanjšana poplavna ogroženost
naselja Ribnica in povečana poplavna ogroženost na območju funkcionalnih razlivnih
površin zadrževalnika Prigorica. Pred njegovo izgradnjo objekti na Ugarju, od tega
pet stanovanjskih hiš, niso bili poplavno ogroženi.
V nadaljevanju sem analizirala leta izgradnje poplavljenih objektov. Objekti so
razdeljeni v štiri obdobja, in sicer:
– pred letom 1933, ko so bile na Ribniškem polju pred izgradnjo zadrževalnika
največje poplave;
– med letoma 1933 in 1985, ko je bilo na območju Ribniške doline izvedenih več
protipoplavnih ukrepov in zgrajen zadrževalnik Prigorica;
– med letoma 1985 in 2010, ko so bile po izgradnji zadrževalnika najobsežnejše
poplave;
– po letu 2010.
Z analizo starosti objektov sem v nadaljevanju prikazala, kako so protipoplavni
posegi v poplavni prostor in poplave vplivali na širjenje poselitve in gradnjo
objektov. Večji poplavni dogodki gradenj na poplavnih območjih niso ustavili, saj
so po vsaki večji poplavi nastali protipoplavni ukrepi in ne glede na to, da ti ukrepi
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niso zagotavljali popolne varnosti, so si ljudje na poplavno ogroženih območjih
gradili bivališča in pomožne objekte.
Slika 9: Obdobja izgradnje objektov na poplavnih območjih občine Ribnica
1%
do 1933

16 %
33 %

od 1933 do 1985
od 1986 do 2010

50 %

od 2011 do 2015

Vir: REN – register nepremičnin, 2015
Stanovanjski objekti s pripadajočimi dvorišči in vrtovi so pred škodljivimi učinki poplav
ogroženi v naseljih Ortnek, Sušje, Ribnica, Hrovača, Goriča vas, Prigorica, Dolenja
vas, Rakitnica, Blate in Kot pri Rakitnici. Od 107 objektov poplavnih območij občine
jih je bila kar polovica zgrajenih med letoma 1933 in 1985. Večje poplave leta 1933
gradenj niso ustavile. Vsi manjši protipoplavni ukrepi so lastnikom dajali občutek
varnosti. Leta 1986 sta bila zgrajena protipoplavna objekta razdelilnik za visoke vode
Bistrice in zadrževalnik Prigorica, ki sta še bolj spodbudila gradnjo novih objektov
(33 %) na nekdanjem močno ogroženem območju v Ribnici, Hrovači in Goriči vasi.
Večina objektov je na območjih starih mlinov in žag, kjer so si lastniki uredili nove in
stare stanovanjske objekte, saj sta jim protipoplavna ukrepa povečala občutek
varnosti, medtem ko sta ogrozila objekte na območju funkcionalnih razlivnih površin
zadrževalnika Prigorica na Ugarju, kjer vode danes ogrožajo pet stanovanjskih
objektov. Po zadnjih najobsežnejših poplavah je bilo poplavljenih le 1 % objektov,
velik vpliv na gradnjo novih objektov pa je imela tudi gospodarska kriza, zato ne
moremo trditi, da so poplave vplivale na zmanjšano število novogradenj. Objekti,
zgrajeni pred letom 1933, so v večini objekti, ki so pod zaščito kulturne dediščine in
jih lastniki ne smejo podreti (REN, 2015). Ti objekti so stari kozolci, mlini, žage in
kapelice. V nadaljevanju je predstavljenih 11 poplavnih območij (glej karto 1), kjer
poplave ogrožajo stanovanjske objekte.
4.5.1. Ortnek in dolina Tržiščice
Poplavno območje ob Tržiščici, od naselja Ortnek do naselja Žlebič, zavzema
11,3 ha površin. Večje poplavno območje Tržiščice (7 ha) se nahaja gorvodno od
mostu, kjer cestna povezava Ortnek–Velike Poljane prečka vodotok. Tu se voda
zaradi slabe pretočnosti mostu zadržuje in ob zadostni količini padavin tudi preliva ter
ogroža stanovanjski in gospodarski objekt tik za cestno povezavo. Objekta nista
ogrožena le zaradi omenjene zajezitve, temveč tudi zaradi slabe pretočnosti mostu
na glavni cestni povezavi Ljubljana–Kočevje in pritoka Zvezda, ki se skupaj s
Tržiščico zajezita in ogrožata osem objektov, od tega gospodarski objekt, štiri
stanovanjske objekte z dvorišči ter tri pomožne objekte. Vodotok Zvezda je pred
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izgradnjo skladišča naftnih derivatov Ortnek tekel po svoji naravni strugi, danes pa
teče po betonskem kanalu, kar pomeni, da vsa voda v trenutku odteče v dolino
Tržiščice in tu zastaja (REN, 2015; IKPN, 2016, Andoljšek D., 2016; Načrt zaščite ...,
2011).
V predelu, ko Tržiščica vstopi v najožji del doline, se poplave pojavljajo v celi dolžini
ob strugi, železnici in ob cestni povezavi Ljubljana–Kočevje. Poplave so se začele
pojavljati po obnovi cest, mostov ter po regulaciji pritoka Zvezda, saj omenjenih
objektov pred tem vode niso poplavljale (Andoljšek D., 2016; Načrt zaščite ..., 2011).
Slika 10: Poplavna območja Tržiščice in Zvezde med Ortnekom in Žlebičem ter
poplavno ogroženi objekti
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4.5.2. Grčarice
Poplave v Grčaricah so pravzaprav presihajoče jezero. Pojavijo se ob večjih deževjih
in trajajo do tri dni. Poplavne vode obsegajo 33 ha neposeljenega območja, ki se
razteza vse od križišča za Grčarske Ravne do transformatorske postaje pri
Grčaricah. Na cesti v križišču naraste voda do enega metra in tako zalije med 400 in
500 metrov cestne povezave Dolenja vas–Kočevska Reka. V času neprevoznosti
morajo prebivalci Grčaric, Gotenice, Kočevske Reke in Grčarskih Raven dostopati do
stanovanjskih objektov preko Kočevja ali preko gozdnih poti (Mate, 2016; LIDAR –
DMR, 2015; Smolič, 2016). Ob visokih vodah ni v naselju Grčarice ogrožen noben
objekt, nekaj ur je poplavljeno le igrišče (Smolič, 2016).
Slika 11: Poplavno območje v Grčaricah
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4.5.3. Sušje
Na območju nekdanjega mlina in žage v naselju Sušje so območja poplav na OKP iz
leta 2014 nepopolno zajeta, saj vode poplavijo večjo površino. Poplave objektov ne
ogrožajo, saj so ti zadostno dvignjeni nad nivo poplavne vode, stanovalci imajo v tem
času le oviran dostop, ker vode poplavijo do 50 metrov lokalne ceste. Trajajo do pet
ur in nimajo rušilnih moči, saj se zaradi lokacije na širokem ravninskem dnu na tem
območju le mirno razlivajo (Govže, 2016).
Čeprav je Zapotoški potok zelo majhen, se ob večjih padavinah spremeni v zelo
vodnat vodotok, ki takoj ko zapusti naselje Zapotok, poplavlja neposeljeno ravninsko
dno (OKP, 2014).
Slika 12: Poplavna območja v Sušju, Brežah in Žlebiču

4.5.4. Ribnica
Poplave na Čolnarski ulici v Ribnici, kjer je stal stari trški mlin, se pojavljajo tudi po
izgradnji suhega zadrževalnika Prigorica in odvodnega kanala za visoke vode v
Gorenji vasi. Te poplave na OKP niso označene. Visoke vode še vedno poplavljajo
eno od hiš, dvorišča, pomožne objekte in cesto, a v precej manjšem obsegu kot prej.
Prebivalci imajo tako oviran dostop do stanovanjskih hiš, v eni od novozgrajenih hiš
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pa jim v kletne prostore vdira podtalna voda, saj gradnje niso prilagodili razmeram
poplavnega območja (Načrt zaščite ..., 2011; Mate, 2016; Petek, 2016; Selan, 2016).
Slika 13: Poplavno območje v Ribnici in poplavno ogroženi objekti

Slika 14: Poplave na Čolnarski ulici v Ribnici (19. 1. 2014)

Avtorica: Klavdija Šilc
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4.5.5. Ugar
Na območju funkcionalnih razlivnih površin zadrževalnika Prigorica se nahaja
posestvo Ugar, stara vojašnica in strnjen del naselja Ribnica. Tu poplavne vode
ogrožajo 12 objektov, od tega pet stanovanjskih. Vsi objekti so bili zgrajeni pred
postavitvijo zadrževalnika, torej pred letom 1985 (Mate, 2016; REN, 2015; OKP,
2014).
Slika 15: Poplavno območje na območju Ugarja in poplavno ogroženi objekti

4.5.6. Hrovača
V naselju Hrovača poplavne vode danes ne ogrožajo nobenega objekta, razen v
primeru nepravilnega delovanja razbremenilnega kanala za visoke vode Bistrice in
zadrževalnika Prigorica. V takem primeru so ogroženi trije stanovanjski objekti.
Stanovanjski objekti so na območju starega mlina in žage. Zaupanje v delovanje
razbremenilnega kanala in zadrževalnika je pred nekaj leti lastnika parcele v
neposredni bližini struge in poplavnega območja spodbudilo v gradnjo novega
stanovanjskega objekta (Klun, 2016; Štupica, 2016).
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Slika 16: Poplavno območje v Hrovači

4.5.7. Goriča vas
Poplave na območju požiralnikov so sezonske narave, poplavijo zelo majhno
območje ter ne ogrožajo prebivalcev in njihovega imetja. V najobsežnejših poplavah
leta 2010 pa so bile te tako obsežne, da so poplavile 33 objektov, od tega štiri
stanovanjske hiše (Hren, 2016; Poplavni dogodki, 2016; REN, 2015). Velik problem
pa prav tako kot v Otavicah predstavlja dvig podzemne vode, ki zaliva marsikatero
klet (Mate, 2016; Šilc, 2016).
15 poplavljenih objektov (večina) je bilo zgrajenih med letoma 1933 in 1985, kljub
temu da so bile tu leta 1933 najobsežnejše poplave. Poplave novogradenj niso
zaustavile; 10 poplavljenih objektov je bilo zgrajenih med letoma 1985 in 2005, po
izgradnji zadrževalnika Prigorica, ter le dva objekta po najobsežnejših poplavah leta
2010. Slednja sta gospodarska objekta, ki jima poplavne vode ne povzročajo škode.
Ostalih šest objektov je bilo zgrajenih pred letom 1933 (OKP, 2014; REN, 2015).
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Slika 17: Poplave v Goriči vasi (7. 11. 2014)

Avtor: Simon Hren

Slika 18: Poplavno območje v Goriči vasi in poplavno ogroženi objekti
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4.5.8. Otavice
Največji poplavni dogodek po izgradnji suhega zadrževalnika Prigorica in odvodnega
kanala za visoke vode pri Gorenji vasi, torej po letu 1985, je bil med 18. in 20.
septembrom 2010, ko je prišlo do takšne situacije, da omenjena ukrepa nista
zaustavila razlivanja visokih voda. Vode reke Bistrice so se razlile vse do naselja
Otavice, ki je bilo nazadnje ogroženo zaradi takšnega obsega poplav leta 1933
(Kranjec, 2010). Ob teh poplavah so bile poplavljene štiri stanovanjske hiše in
njihova dvorišča s petimi pomožnimi objekti. Najmanj devetim stanovanjskim
objektom pa je v kletne prostore zaradi dviga gladine kraške podtalnice vdrla
podtalna voda. Podtalne vode so v kletnih prostorih ene od hiš naplavile tudi
človeško ribico (Pahulje, 2016; Mate, 2016). Vsi objekti, ki jih je dosegla površinska
voda, so bili zgrajeni pred letom 1985, razen dveh hiš, ki sta bili zgrajeni med letoma
1985 in 2005 (REN, 2015).
Kljub vsem protipoplavnim ukrepom lahko uvrstimo Otavice v poplavno ogrožena
območja. Prepoved gradnje na tem območju je smiselna le na nekaterih do sedaj
poplavljenih površinah, v neposredni bližini pa je treba predpisati omejitve glede tipa
gradnje, in sicer glede prepovedi gradnje kletnih prostorov.
Slika 19: Poplavno območje v Otavicah in poplavno ogroženi objekti
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4.5.9. Prigorica
Prigorico ogrožajo poplavne vode Bistrice in Ribnice. Poplavne vode Bistrice, ki se na
Dolenjevaškem polju združijo z vodami Ribnice in Rakitnice, so v najobsežnejših
poplavah dosegle osem pomožnih objektov na severovzhodni strani naselja.
Prevladujejo 100 let in več stari kozolci, nekaj let stare vrtne ute, v enem od objektov
pa se nahaja tudi gostinski obrat. Stanovanjskih objektov poplave ne dosežejo, saj so
ustrezno dvignjeni nad nivo poplavnih voda.
Visoke vode Ribnice ogrožajo Prigorico neposredno ob strugi, in sicer takoj za
zadrževalnikom, ob cestni povezavi Prigorica–Peskokop, pri Zalužju, kjer poplavljajo
pomožni objekt.
Na območju poplav vodotoka Ribnica stojijo tudi stari Malenski mlin in žaga ter
stanovanjski objekt z dvoriščem in pomožnim objektom (Prigorica 105a). Do leta
1991 poplavne vode slednjega območja niso poplavljale, zato se je lastnik odločil za
gradnjo. Kasneje, v 90. letih 20. stoletja, pa je ribiška družina za potrebe ribarjenja v
Dolenji vasi zajezila strugo z več kot meter visoko pregrado, s čimer je začela
poplavna voda zalivati stanovanjski objekt z dvoriščem. Ob visokih vodah pa so
posledice čutili tudi sosednji stanovanjski objekti, podzemna voda jim je namreč
začela vdirati v kletne prostore. Pred nekaj leti je sodišče ukazalo znižati pregradni
jez. Do danes poplavne vode objektov še niso ogrozile, ti naj bi bili sedaj ponovno
varni pred poplavnimi vodami reke Ribnica (Kromar, 2016; Mate, 2016; OKP, 2014;
REN, 2015; Načrt zaščite …, 2011).
Slika 20: Poplavna območja v Prigorici in poplavno ogroženi objekti
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4.5.10. Kot pri Rakitnici, Rakitnica, Blate
Tudi poplave vodotoka Rakitnica so sezonske narave, pojavljajo se večkrat letno in
poplavljajo lokalno cesto Rakitnica–Blate. Največji obseg so dosegle leta 2010, ko je
bilo v Rakitnici in Blatih poplavljenih 15 objektov, od tega dve stanovanjski hiši. Tri
hiše so bile v neposredni nevarnosti, a so zaradi zadostne višine nad nivojem
poplavne vode ostale nepopravljene. Hiša in pomožni objekt v Blatih, ki sta na
poplavnem območju, zaradi varnosti pred poplavami stojita na betonskih stebrih. Ob
najobsežnejših poplavah so bila poplavljena dvorišča, lokalne cestne povezave, dva
stanovanjska objekta in 13 pomožnih oziroma gospodarskih objektov, med njimi
žagalnica, predelovalnica lesa in lamelirnica, ki stoji na območju nekdanjega mlina in
žage (Bojc, 2016; Mate, 2016; Načrt zaščite ..., 2011; OKP, 2014).
Slika 21: Visoke vode Rakitnice, slikano 3. 5. 2016 z Belih sten

Avtorica: Klavdija Šilc
Na OKP (2014) je zajeto preveliko poplavno območje, saj hiše in pomožni objekti v
naselju Kot pri Rakitnici niso bili zaliti, stanovalci so imeli le oviran dostop preko
lokalne ceste Rakitnica–Kot pri Rakitnici, zato so za dostop morali uporabiti bližnje
gozdne in peš poti (Bojc, 2016).
Večina objektov (9) je bila zgrajenih pred letom 1985, torej pred izgradnjo
zadrževalnika Prigorica, ostalih šest objektov pa po letu 1985 (REN, 2015). Prebivalci
so gradili objekte v dobri veri, da bo suhi zadrževalnik zajezil zadostno količino voda
rek Bistrice, Ribnice in Sajevčka, ki skupaj z Rakitniščico tvorijo presihajoče jezero na
Dolenjevaškem polju. S tem bi iz območja Rakitniškega polja na Dolenjevaško polje
odtekla zadostna količina poplavne vode in ne bi ogrožala prebivalcev. V takšnem
primeru naj stavbe ne bi bile poplavljene. Prebivalci pa niso računali na možne
napake pri delovanju zadrževalnika in na možnost zamašitve požiralnikov z odpadki,
ki zmanjšujejo odtok vode v podzemlje. Danes smo tako priča obsežnejšim
poplavam.
Prebivalka Kota pri Ribnici je povedala, da z ostalimi prebivalci po izgradnji suhega
zadrževalnika opažajo pogostejše in obsežnejše poplave na Rakitniškem polju.
Zadrževalnik lahko pomembno vpliva na naravo obsega in pojavljanja poplav ter na
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nasičenost kraške podtalnice. Pomembno vlogo pri nastajanju poplav imajo tudi divja
odlagališča ob in v strugah ter ponorih. Divje odloženi odpadki ovirajo odtok vode
skozi ponore in povečujejo učinek poplav (Bojc, 2016).
Slika 22: Poplavno območje v Rakitnici, Blatih in Kotu pri Rakitnici ter poplavno
ogroženi objekti

4.5.11. Dolenja vas
Dolenja vas je v primeru pravilnega delovanja zadrževalnika Prigorica varna pred
poplavami, v nasprotnem primeru so ogroženi vsi objekti v neposredni bližini
vodotoka Ribnica. Pred izgradnjo zadrževalnika so se poplave pojavljale v precej
večjem obsegu, poplavljena je bila marsikatera hiša, prebivalci so morali bivališča
tudi začasno zapustiti (Andoljšek R., 2016). Danes poplave v Dolenji vasi ogrožajo
sedem objektov, od tega šest pomožnih objektov, kot so kozolci, drvarnice ipd. ter
mrliške vežice (Andoljšek R., 2016; Levstek, 2016; REN, 2015; OKP, 2014). Vsi
pomožni objekti so bili zgrajeni do leta 1985, razen mrliška vežica, ki je bila zgrajena
leta 1995 in je najnovejši objekt na poplavnem območju (REN, 2015).
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Slika 23: Poplavno območje v Dolenji vasi in poplavno ogroženi objekti

5. Analiza OPN in vključenost poplavne nevarnosti in poplavnih
območij
Prostorsko načrtovanje se ukvarja z razporejanjem in usmerjanjem različnih
dejavnosti v prostoru ter z načrtovanjem rabe prostora. Raba prostora se načrtuje s
prostorskimi akti na različnih ravneh (državna, regionalna in lokalna), s katerimi
država in občine določijo svoj prostorski razvoj.
Leta 2007 je bil sprejet Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki je do danes
doživel že nekaj sprememb. S tem zakonom so se uvedle nove vrste občinskih
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prostorskih aktov, in sicer občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN), ki se izdela
za občine, in občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN), ki se izdela
za posamezne enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), navedene v OPN
(Občinski prostorski akti ..., 2014).
Občinski prostorski načrt občine Ribnica (Odlok o občinskem ..., 2012), ki ga je v letu
2011 izdelala družba Urbania d. o. o., je bil sprejet 16. 10. 2012.
Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt, v katerem občine določijo cilje in
izhodišča prostorskega razvoja občine, rabo prostora in pogoje za umeščanje
objektov v prostor ter načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena. OPN je
pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v
občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih občanov
(Občinski prostorski načrti, 2016). Sestavljen je iz besedila in grafičnega dela, ki se
delita na strateški in izvedbeni del. Strateški del OPN določa zasnovo prostorskega
razvoja občine (poselitev, krajina, infrastruktura) in vsebuje splošne določbe (Odlok o
občinskem ..., 2012, str. 2):
1. »Izhodišča, cilji in zasnova prostorskega razvoja občine;
2. Zasnova prostorskega razvoja občine;
3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega
javnega dobra;
4. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, okvirna območja naselij,
vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana ter
določitev okvirnih območij razpršene poselitve;
5. Usmeritve za razvoj v krajini;
6. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
7. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.«
Splošne določbe in cilji strateškega dela OPN občine Ribnica, povezani s poplavno
varnostjo (Odlok o občinskem ..., 2012):
– Eden od ciljev prostorskega razvoja občine Ribnica je zagotoviti varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poselitev je usmerjena predvsem na
prednostni območji, to sta medobčinsko središče Ribnica z bližnjimi naselji,
ki se povezuje v soodvisno naselbinsko celoto, in lokalno središče Dolenja
vas s Prigorico. Območji sta umaknjeni pred škodljivimi učinki poplavnih
voda. Razvoj naselij se mora prilagajati reliefnim razmeram, vodotokom in
obvodnim prostorom. Obenem pa ima notranji razvoj naselij prednost pred
širjenjem na nova območja.
– Za območja, ki so potencialno poplavno ogrožena, je treba izdelati
hidrološko hidravlično presojo vodnega režima in ogrožena območja
prikazati v stanju prostora.
– Na območju Državnih blagovnih rezerv naftnih derivatov državnega pomena
se zaradi zdravja in varnosti prebivalstva stanovanjska območja ne smejo
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približevati obratu, kar se sklada tudi z varnostjo pred poplavno nevarnostjo
v dolinskem dnu Tržiščice.
– Življenje prebivalstva zaradi poplav ni neposredno ogroženo. Potencialno
nevaren objekt je vodni zadrževalnik Prigorica, v primeru, da se ta poruši in
ogrozi naselja Prigorica, Dolenja vas in Rakitnica.
– Ena od usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč je, da ostanejo
vodna zemljišča v enakem obsegu.
Izvedbeni del OPN za posamezne EUP določa namensko rabo prostora (NRP),
prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju skrajšano PIP) in območja, za katera se
pripravi občinski OPPN. Z OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske ureditve na
območjih, ki so določena v sprejetem OPN. Je podlaga za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. Namenska raba
prostora je izdelana za celotno občino, medtem ko je podrobna namenska raba
prostora izdelana le za območje urbanistične zasnove (območja stavbnih zemljišč).
Namenska raba prostora nam pove, kakšne so prostorske usmeritve na določeni
EUP. Vsaka EUP ima v OPN predpisano vrsto namenske rabe. Glede na namensko
rabo prostora se deli občina Ribnica na (Odlok o občinskem ..., 2012):
–
–
–
–
–

območja stavbnih zemljišč;
območja kmetijskih zemljišč;
območja gozdnih zemljišč;
območja vodnih zemljišč;
območja drugih zemljišč.

Območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske
rabe. Za območja stanovanj in centralnih dejavnosti pa je namenska raba še
podrobneje prikazana glede na tipologijo gradnje.
V izvedbenem delu OPN je treba pri graditvi objektov, spremembi namembnosti
objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih upoštevati tudi druge predpise in
akte, ki določajo javnopravne režime v prostoru in na podlagi katerih je v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja treba izpolnjevati pogoje in pridobiti soglasja. Pravne
režime je treba upoštevati tudi, kadar to ni navedeno v prostorskem načrtu (Odlok o
občinskem ..., 2012).
Naravne vrednote in varovana območja narave zavzemajo večji del poplavnih
območij. Pri načrtovanju gradenj in ureditev se upoštevajo usmeritve, izhodišča in
pogoji za njihovo varstvo navedeni v smernicah Zavoda RS za varstvo narave, OE
Ljubljana (Odlok o občinskem ..., 2012).
Na poplavnih območjih občine se srečamo z nemalim številom objektov pod zaščito
kulturne dediščine, za katere velja celostno ohranjanje kulturne dediščine (Zakon o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16)) in jih zaradi varstva ni dovoljeno podirati. Na objektih in
območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki
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prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino
varujejo in ohranjajo na mestu samem (Odlok o občinskem ..., 2012). Takšni objekti
na poplavnih območjih občine Ribnica so stari kozolci, cerkve, mlini in žage.
V 86. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica so podani
predpisi in omejitve za varstvo voda. Na vodnih in priobalnih zemljiščih so dovoljeni
posegi, ki so opredeljeni v 37. členu Zakona o vodah (ZV). Na območju petmetrskega
pasu priobalnega zemljišča vodotokov in stoječih voda je prepovedano graditi
kakršnekoli objekte, ograje in naprave, ki bi ovirale dostop do vode. Prepovedani so
tudi posegi, ki bi spreminjali obstoječi vodni režim, kot so zajezitve, brvi s podporo v
strugi, zoževanje pretoka in podobno. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora biti
omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka z uporabo naravnih materialov. Samo na
podlagi vodnega soglasja ali vodnega dovoljenja so v prostoru dovoljene gradnje in
ureditve, ki bi lahko trajno ali začasno vplivale na vodni režim ali stanje voda. Vodno
soglasje in vodno dovoljenje je treba pridobiti za vsako spremembo vodnega režima,
ki lahko nastane z (Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica, 2012, str.
58):
–
–
–
–

»rabo in izkoriščanjem vode;
izpuščanjem onesnažene vode oziroma snovi, ki onesnažujejo vodo;
gradnjo, rekonstrukcijo vodno-gospodarskih in drugih objektov ter naprav;
drugimi posegi v vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja
količina, kakovost, prostorska ali časovna razporeditev voda oziroma se
spreminjajo razmere na vodnih in priobalnih zemljiščih.«

Urejanje prostora je usmerjeno v ohranjanje retenzijskih sposobnosti območij.
Dovoljeni so le posegi, ki ne spremenijo stopnje ogroženosti zaradi poplav, ter
posegi, ki ne poslabšujejo stanja vodnega režima in stanja voda. Povzročanje ovir za
pretok visokih voda je prepovedano. Gradnje in premostitve voda na priobalnem in
vodnem zemljišču se načrtujejo tako, da se ne poslabšujeta stanje voda in stanje
vodnega režima ter da je zagotovljena poplavna varnost. Treba je upoštevati meje
priobalnih zemljišč (Odlok o občinskem ..., 2012).
V stanju prostora so prikazana poplavna območja, kot jih opredeljuje OKP iz leta
2007, ki ne zajema poplavnih območij kot jih posodobljena OKP iz leta 2014 (OPK,
2014). OKP iz leta 2007 prikazuje 664,6 ha poplavnih območij, medtem ko je na
posodobljeni OKP iz leta 2014 prikazanih dvakrat več poplavnih območij, in sicer
1258,6 ha. Ne glede na obseg poplavnih območij OKP iz leta 2007 so bile pri izdelavi
namenske rabe tal nekaterih EUP upoštevana poplavna območja in s tem posledično
omejitve in prepovedi posegov (Odlok o občinskem ..., 2012).
Ena od odločb, ki jo mora OPN izpolnjevati, so rešitve in ukrepi za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zagotavljanje poplavne varnosti in vse
ureditve se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom (DPN) ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom, kjer so podane prepovedi in omejeni posegi na
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poplavnih območjih. Prepovedane so vse dejavnosti in posegi, ki imajo lahko ob
poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda (Odlok o občinskem ..., 2012).
Na vsakih pet let mora občina javnosti preko poročila predstaviti spreminjanje površin
pozidanih zemljišč na poplavnem območju glede na dejansko rabo tal (Odlok o
občinskem ..., 2012).

6. Namenska raba prostora na poplavnih območjih
Na podlagi izdelane karte obsega poplav sem v nadaljevanju analizirala namensko
rabo prostora poplavnih območij, kakor jih določa OPN občine Ribnica (Grafični
podatki namenska ..., 2012). Analiza je narejena glede na štiri kategorije osnovne
namenske rabe in njihovih podkategorij – podrobnejše namenske rabe. 134 območij
podrobnejše namenske rabe območij stanovanj, za katere veljajo dodatne omejitve in
prepovedi, so v nadaljevanju tudi predstavljene.

Preglednica 1: Območja podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč na
poplavnih območjih v občini Ribnica
območja podrobnejše namenske površina delež
rabe
(ha)
(%)
E: območja energetske infrastrukture
0,7
1,5
O: območja okoljske infrastrukture
0,8
1,7
I: območja proizvodnih dejavnosti
2,1
4,5
A: površine razpršene poselitve
2,5
5,4
C: območja centralnih dejavnosti
4,9
10,5
B: posebna območja
6,4
13,7
S: območja stanovanj
8,8
18,9
Z: območja zelenih površin
9,5
20,4
P: območja prometnih površin
10,9
23,4
skupaj
46,6
100,0
Vir: Grafični podatki namenska raba prostora občine Ribnica, 2012
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Slika 24: Namenska raba poplavnih območij v občini Ribnica

Z 82, 2 % oziroma 1076,5 ha zavzemajo kmetijska zemljišča največji odstotek
poplavnih območij, s samo 11,1 % oziroma 145,7 ha jim sledijo gozdna zemljišča.
Najmanjši odstotek zavzemata kategoriji vode s 3,1% in stavbna zemljišča s 3,6 %.
Slednja so z vidika poplavne nevarnosti v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljena
(Grafični podatki namenska raba prostora občine Ribnica, 2012).
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Slika 25: Deleži vrst osnovne namenske rabe poplavnih območij v občini Ribnica
3,1 %

3,6 %

11,1 %

območja stavbnih zemljišč
območja kmetijskih zemljišč
območja gozdnih zemljišč
82,2 %

območja voda

Vir: Grafični podatki namenska raba prostora občine Ribnica, 2012

Za vsako EUP so podane smernice urejanja posamezne EUP. Za enote, ki so pod
varstvenim režimom, veljajo še nadaljnje omejitve in prepovedi. EUP poplavnih
območij naj bi imele varstveni režim poplavnih območij. Ker je pri izdelavi OPN
občine Ribnica bil uporabljen star sloj OKP iz leta 2007, niso vse enote poplavnega
območja opredeljene kot poplavo ogrožene. Na poplavnih območjih občine Ribnica
so trije varstveni režimi, in sicer varstveni režim poplavnih območij, naravne vrednote
in Nature 2000, ki pa niso podani za vsako EUP, saj je kar 86 EUP brez varstvenega
režima. Varstveni režimi varujejo poplavna območja pred posegi, ki bi negativno
vplivali na varnost bivanja.
Za 17 EUP oziroma 12,7 % vseh EUP, ki so na poplavnih območjih, velja, da »je
dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje
obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z Uredbo o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/08).
Gradnja novih objektov ni dopustna. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati
obstoječa poplavna ogroženost in se ne sme povečati škodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljišča. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora
predhodno pridobiti vodno soglasje.« (Podrobni prostorski ..., 2012).
Za območja naravnih vrednot veljata Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
46/14) in predpis Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS št.
111/04), ki govorita o omejitvah in o prepovedanih posegih v naravne vrednote. Za
kakršenkoli poseg je treba pridobiti soglasje. Na poplavnih območjih občine Ribnica
je devet naravnih vrednot, ki se razprostirajo v 38 EUP od skupaj 134 EUP, kar
predstavlja 28 % vseh EUP.
Dve EUP se nahajata na območju Nature 2000 – Ribniška dolina, za katero veljajo
varstveni režimi Nature 2000.
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Preglednica 2: EUP stavbnih zemljišč na poplavnih območjih v občini Ribnica
število
število vseh EUP

134

poplavno ogrožene EUP

17

EUP na območju naravnih vrednot

38

EUP na območju dviga nivoja podzemne
vode

9

nesmotrno umeščene EUP v prostor

15

EUP, ki niso pod nobenim varstvenim
86
režimom
Vir: Grafični podatki namenska raba prostora občine Ribnica, 2012; Podrobni
prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora, 2012

6.1.

Območja stavbnih zemljišč

V nadaljevanju so predstavljena območja podrobnejše namenske rabe prostora
stavbnih zemljišč. Kljub temu da naj bi bile na poplavnih območjih prepovedane vse
dejavnosti in posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavah škodljiv vpliv na vode,
vodna ali priobalna zemljišča oziroma povečujejo poplavno ogroženost, so na teh
območjih kljub vsemu locirana tudi območja stanovanj. Izmed vseh območij stanovanj
(S) poplavne vode najmanj škode povzročajo javnim površinam oziroma javnemu
dobremu, torej površinam, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem. To so območja z
namensko rabo prometne površine (PC, PŽ, PO), trgi, parki (ZP), pokopališča (ZK),
športni parki in igrišča (ZS) in druge urejene zelene površine (ZD).
Slika 26: Deleži namenske rabe stavbnih zemljišč

E
1,5 %

O
1,7 %

E: območja energetske infrastrukture
O: območja okoljske infrastrukture

I
4,5 % A
5,4 %

I: območja proizvodnih dejavnosti
A: površine razpršene poselitve

P
23,4 %
Z
20,4 %

C: območja centralnih dejavnosti
C
10,5 %

B: posebna območja

B
13,7 %

S: območja stanovanj

S
18,9 %

Z: območja zelenih površin
P: območja prometnih površin

Vir: Grafični podatki namenska raba prostora občine Ribnica, 2012
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Preglednica 3: Prikaz površin in deležev kategorij namenske rabe prostora
poplavnih območij v občini Ribnica
OBMOČJA
OSNOVNE
NAMENSKE
RABE

OBMOČJA
PODROBNEJŠE
NAMENSKE RABE

POV.
(ha)

S – OBMOČJA STANOVANJ
SS – stanovanjske površine

8,8
1,7

SK – površine podeželskega
naselja

C - OBMOČJA CENTRALNIH
DEJAVNOSTI
CU – osrednja območja
centralnih dejavnosti
CD – druga območja
centralnih dejavnosti

I – OBMOČJA PROIZVODNIH
DEJAVNOSTI

OBMOČJA
STAVBNIH
ZEMLJIŠČ

B – POSEBNA OBMOČJA

OBMOČJA
KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ
OBMOČJA
GOZDNIH
ZEMLJIŠČ
OBMOČJA
VODA
SKUPAJ

7,1

PODROBNEJE PRIKAZANA
PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA
GLEDE NA TIPOLOGIJO GRADNJE

POV
(ha)

SSs – urbana prostostoječa stanovanjska
pozidava
SKs – površine podeželskega naselja,
mešano kmetije in stanovanjske hiše
SKg – površine podeželskega naselja za
gradnjo kmetijskih objektov

0,6

CU – osrednja območja centralnih
dejavnosti
CDk – kulturna dejavnost, javna uprava,
gasilski dom
CDv – verski objekti s pripadajočimi
ureditvami
CDo – trgovske, oskrbne,
poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti,
manjša obrt

2,5

IP – površine za industrijo
IG – gospodarske cone

1,3
0,8

BT – površine za turizem
BC – športni centri

1,9
4,5

ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP – parki
ZD – druge urejene zelene površine
ZK – pokopališča

4
0,1
4,5
0,9

PC – površine cest
PŽ – površine železnic
PO – ostale prometne površine

8,7
2
0,2

E – območja energetske infrastrukture

0,7

O – območja okoljske infrastrukture

0,8

A – površine razpršene poselitve
Ao – razpršena poselitev z omejeno rabo

2,4
0,1

6,7
0,4

4,9
2,5
2,4

0,8
0,2
1,4

2,1

6,4

Z – OBMOČJA ZELENIH
POVRŠIN

9,5

P - OBMOČJA PROMETNIH
POVRŠIN

10,9

E – OBMOČJA
ENERGETSKE
INFRASTRUKTURE
O – OBMOČJA OKOLJSKE
INFRASTRUKTURE
A – POVRŠINE RAZPRŠENE
POSELITVE

0,7

K – OBMOČJA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ

1076,5

0,8
2,5

G – OBMOČJA GOZDNIH
ZEMLJIŠČ

145,7

V – OBMOČJA VODA

40,5

K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K2 – ostala kmetijska zemljišča

718,8
357,7

G – gozdna zemljišča

145,7

VC – celinske vode
VI – vodna infrastruktura

38,8
1,7
1308,2

1309,3

Vir: Grafični podatki namenska raba prostora občine Ribnica, 2012
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Slika 27: Namenska raba tal in oznake EUP stavbnih zemljišč severnega dela
poplavnega sveta občine Ribnica
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Slika 28: Namenska raba tal in oznake EUP stavbnih zemljišč osrednjega dela
poplavnega sveta občine Ribnica
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Slika 29: Namenska raba tal in oznake EUP stavbnih zemljišč južnega dela
poplavnega sveta občine Ribnica
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Slika 30: Namenska raba tal in oznake EUP stavbnih zemljišč poplavnega sveta v
Grčaricah

A – površine razpršene poselitve, B – posebna območja, C – območja centralnih dejavnosti, E –
območja energetske infrastrukture, G – območja gozdnih zemljišč, I – območja proizvodnih dejavnosti,
K – območja kmetijskih zemljišč, O – območja okoljske infrastrukture, P – območja prometnih površin,
S – območja stanovanj, V – območja voda, Z – območja zelenih površin

Območja prometnih površin (P) zavzemajo največji delež, in sicer 23,4 % oziroma
10,9 ha stavbnih zemljišč. V to kategorijo sodijo odseki cestnih in obcestnih območij
ter železniška povezava s svojimi funkcionalnimi površinami, ki so poplavljeni krajši
čas, tj. do nekaj ur, in jim poplavne vode kraškega tipa ne povzročajo gmotne škode.
Poplavljeni cestni odseki, ki so pod varstvenim režimom poplavnih območij, so v
naseljih Blate, Goriča vas, Rakitnica, Prigorica in Ribnica. V dokumentu pa ni
navedenih cestnih in železniških odsekov v naseljih Breže, Bukovica, Dolenja vas,
Grčarice, Grčarske Ravne, Ortnek, Otavice, Sajevec, Žlebič in Ribnica – Čolnarska
ulica, cest območja funkcionalnih razlivnih površin zadrževalnika Prigorica ter
Dolenjevaškega polja (Podrobni prostorski..., 2012). Novi cestni odseki v poplavnih
območjih občine Ribnica niso predvideni.
Po razširitvi skladišča naftnih derivatov Ortnek in kanaliziranju naravne struge
vodotoka Zvezda v 90-ih letih so najbolj sporni cestni odseki glede poplavne varnosti
v naselju Ortnek na sotočju Tržiščice in Zvezde, ki se zaradi premajhne pretočnosti
mostu zajezita med železniško (EUP OR_6/1) in cestno povezavo (EUP OR_5 in
OR_7/1) ter ogrožata tri stanovanjske objekte. V tem primeru cesta in železnica
delujeta kot zadrževalnik. Smiselna rešitev bi bila povečanje pretočnost mostov in s
tem zmanjšanje poplavne ogroženosti območja. Voda bi se tako razlivala dolvodno, v
ozki neposeljeni dolini Tržiščice med naseljema Ortnek in Žlebič.
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Na poplavnem območju železniške postaje v Ortneku na EUP OR_6/1 je predvidena
izgradnja novega parkirišča (PO). Poseg bi v primeru dviga kote nivoja še bolj
ogrozil poplavno varnost stanovanjskega objekta na EUP Po_19, v katerem živita
dve družini. Glede na to, da je tudi za območje novega parkirišča izdelana hidrološko
hidravlična analiza (IKPN Q500, 2016), je treba študijo pri umeščanju infrastrukture v
prostor tudi upoštevati, kar pa ni bilo upoštevano v izdelavi namenske rabe tal, saj je
bila študija izdelana šele leta 2014, po sprejetju OPN občine Ribnica. Zaradi
spremembe zakonov in zaradi varnosti stanovalcev je treba za omenjeno parkirišče
izdelati več študij in možnih rešitev ter pridobiti več soglasij. Namenska raba prostora
sosednjih zemljišč je usmerjena v ohranjanje kmetijskih površin (travniki), kar je z
vidika poplavne varnosti najbolj ustrezno, saj poplavne vode tej rabi ne povzročajo
škode. Škoda bi nastala v primeru iztoka naftnih derivatov na kmetijska zemljišča, s
čimer bi se močno onesnažili.
Območja zelenih površin (Z) so nepozidana območja, namenjena ohranjanju
zelenih površin, naravnih vrednot in oblikam rekreacije v negrajenem okolju. Na teh
območjih so dovoljeni minimalni posegi za urejanje dostopov, poti, odvodnjavanje in
za postavitev parkovne opreme, spominskih ter informativnih obeležij (Odlok o
občinskem ..., 2012). Z vidika rabe prostora poplavnih območij in naravnih vrednot so
zelene površine (Z) v primerjavi z območji stanovanj (S), območji centralnih
dejavnosti (C), območji proizvodnih dejavnosti (I) in površinami razpršene poselitve
(A) najbolj primerna raba prostora. Na poplavnih območjih imajo dvojno funkcijo, in
sicer so to retenzijska območja v času poplav in območja prostočasnih dejavnosti
prebivalstva v času, ko poplav ni. Z 20,4 % oziroma 9,5 ha so druga največja
kategorija. Znotraj kategorije prevladujejo druge urejene zelene površine (ZD) in
površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Druge urejene zelene površine
(4,5 ha) v večini obsegajo območja naravnih vrednot, in sicer ponikalnic s
spremljajočimi mokrotnimi površinami ter obvodni prostor. Na teh območjih je
prepovedano širjenje naselij in kakršnakoli gradnja novih objektov, dovoljena pa je
rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih
legalno zgrajenih objektov, v primeru, da je poseg skladen z Uredbo o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav, in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/08). Z
omenjenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna ogroženost in se ne
smejo povečati škodljivi vplivi na vode, vodna in priobalna zemljišča. Za vsak tovrstni
poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje (Podrobni
prostorski ..., 2012).
Površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) obsegajo štiri ha površin ter se
nahajajo na območju naravnih vrednot, zanje pa prav tako kot za druge urejene
zelene površine veljajo omejeni in prepovedani posegi v prostor, ki bi poslabšali
poplavno varnost. Na EUP Ri_40 in Pr_12 sta nogometni igrišči, manjši del EUP
Sa_6 obsega območje smučarske skakalnice, na območju EUP Po_18 pa je zelenica
za športne aktivnosti. Za EUP Pr_12 so podani varstveni režimi glede urejanja
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zelenih površin za potrebe športa in rekreacije. Prepovedano je umeščanje novih
objektov, utrjevanje terena in njegovo dodatno nasutje. Za vse posege je treba
pridobiti naravovarstvena soglasja in naravovarstvene smernice. Vse enote imajo
dvojno funkcijo, saj imajo poleg funkcije območij prostočasnih aktivnosti v času
poplav tudi funkcijo zadrževanja visokih voda.
Na poplavnem območju se nahaja tudi del EUP Pr_19 pokopališče v Prigorici (ZK), ki
ga dosegajo le zelo redke poplave. Dvig nivoja, sprememba in širjenje pokopališča
zaradi lokacije na robu polja in na robu poplavnega območja tako ne vpliva na
značilnosti poplav v naseljih. V centru naselja Ribnica visoke vode dosežejo EUP
Ri_1, kjer je grajski park z obzidjem (ZP).
Na območju zelenih površin ni predvidenih novih nesmotrnih posegov v poplavna
območja, zanje veljajo vsi varstveni režimi, kar je skladno s smotrno rabo prostora.
Posebna območja (B) zavzemajo 13,7 % oziroma 6,4 ha površin poplavnih območij.
Za nobeno EUP ne veljajo varstveni režimi poplavnih območij, omejitve so navedene
le za EUP Ri 56/1 – območje za turizem (BT), ki se nahaja v Naturi 2000.
Športni centri (BC), katerih osnovni dejavnosti sta šport in rekreacija, zavzemajo
4,5 ha površin. Površine športnih centrov so v primerjavi z zelenimi površinami (Z)
delno grajene, na teh površinah so dovoljeni enostavni objekti za potrebe športnih in
prostočasnih dejavnosti. Na poplavnih območjih sta obstoječi športni površini,
nogometni stadion (EUP Ri_3) in posestvo Ugar (EUP Ri_52/1), kjer se nahaja
konjeniški center. Na poplavnem območju konjeniškega centra so trajni travniki za
potrebe paše in reje konjev.
Novo območje športnega centra je umeščeno v naselju Goriča vas, za katerega niso
predpisani varstveni režimi poplavnih območij. Ker se nahaja na poplavnem območju,
je gradnja kompleksnejših objektov in infrastrukture povsem nesmotrna.
1,9 ha površin posebnih območij (BT) obsegajo stare vojašnice na Ugarju (manjši
del EUP Ri_56/1), kjer se opušča območje za potrebe obrambe in naj bi v prihodnosti
na danes degradiranem območju postavili novo turistično območje s poudarkom na
naravi in varstvu okolja. Posegi v mokrišča ali v neposredno bližino tovrstnih območij
so prepovedani. Dovoljena je le obnova in vzdrževanje obstoječih objektov. Varstveni
režim Nature 2000 omejuje tudi onesnaževanje okolja s hrupom in svetlobo.
Smiselna bi bila odstranitev treh objektov, ki jih dosežejo zelo redke poplave, ter
območje povrniti v naravno stanje.
Območja energetske infrastrukture (E) obsegajo 0,7 ha oziroma 1,5 %. Večino
površin poplavnih območij zavzema skladišče naftnih derivatov Ortnek (EUP Po_20),
ki po njegovi izgradnji ogrožajo tri stanovanjske objekte. Manjši del območij
energetske infrastrukture je tudi v Žlebiču na EUP Gi_5, v neposredni bližini
bencinske črpalke, za katerega veljajo varstveni režimi poplavnega sveta (Podrobni
prostorski ..., 2012).

50

Območja okoljske infrastrukture (O) obsegajo 0,8 ha oziroma 1,7 % površin
poplavnih območij, to so območja čistilne naprave Ribnica in območji dveh
predvidenih novih čistilnih naprav v Goriči vasi (EUP Go_7) in Dolenji vasi (EUP
Do_14). Čistilna naprava v Goriči vasi je predvidena poleg glavnih ponorov, čistilna
naprava v Dolenji vasi pa v suhi strugi reke Ribnice. Za vsa tri območja ni podanih
varstvenih ukrepov glede poplavne varnosti, podani so le varstveni ukrepi naravnih
vrednot (Podrobni prostorski ..., 2012). Po 37. členu ZV-1 sta umestitvi čistilnih
naprav na vodna in priobalna zemljišča dovoljeni. Ker sta obe predvideni čistilni
napravi na kraškem površju, je to z vidika onesnaževanja okolja sporno, saj
prečiščene vode iz čistilne naprave ponikajo neposredno v kraško podzemlje. Čistilne
naprave iz odpadnih komunalnih voda odstranijo le težke kovine, kar pomeni, da bi v
primeru izpusta prečiščenih voda z veliko količino hranil neposredno v podzemlje
onesnažili kraški vodonosnik, ki ima zelo majhne samočistilne zmožnosti. Smiselna
rešitev je v teh dveh primerih nova lokacija čistilnih naprav ali strogo nadzorovanje
izpustov prečiščenih voda.
Poplavne vode območjem stanovanj (S), površinam razpršene poselitve (A),
centralnih dejavnosti (C) in proizvodnih dejavnosti (I) povzročajo največ škode.
Njihovo umeščanje na poplavna območja je povsem nesmotrno. Omenjene EUP ne
zajemajo le pozidanih površin, temveč njihova tudi dvorišča, vrtove in dovozne ceste,
zato je na poplavnih območjih tako veliko število EUP, ki jim poplavne vode ne
povzročajo škode. Niti spremembe rabe tal teh manjših EUP ne bi vplivale na
poplavno varnost občine. Poplavno varnost tako ogrožajo le spremembe namenske
rabe tal večjih območij.
Območja stanovanj (S) obsegajo 18,9 % oziroma 8,8 ha poplavnih območij. S
7,1 ha prevladujejo površine podeželskega naselja (SK). Stanovanjske površine
(SS) zavzemajo le 1,7 ha poplavnih območij. Od skupno 41 EUP območij stanovanj
jih kar 29 oziroma 70,7 % nima predpisanega nobenega varstvenega režima. Od
tega se 19 oziroma 44 % manjših delov EUP poplavnih območjih nahaja na robovih
naselij, kjer imajo prebivalci vrtove in dvorišča. Pred poplavami so ogroženi
predvsem pomožni objekti, večina jih je pod zaščito kulturne dediščine. Se pa na
območju stanovanj nahajajo tudi stanovanjski objekti v Otavicah, Prigorici in Ribnici.
Poplavne vode ne ogrožajo le prebivalcev in njihovega imetja ob strugah vodotokov
in na poplavnih ravnicah, temveč jih ogrožajo tudi podzemne vode zaradi dviga
gladine kraške podtalnice nad površje in velike količine meteornih voda, zaradi česar
je poplavljena marsikatera vrtača, v katerih imajo prebivalci vrtove. Takšni primeri so
na petih EUP v naseljih Lipovec, Dolenji Lazi in Ribnica.
Na poplavnih območjih v naselju Blate (EUP Bl_3) in Dolenja vas (EUP Do_10) sta
predvideni novi površini podeželskega naselja za gradnjo kmetijskih objektov
(SKg). Območji sta na robu naselja, poplavne vode dosežejo območji le ob zelo
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obsežnih poplavah. Njuna umestitev v prostor ne ogroža poplavne varnosti ostalih
objektov na poplavnem območju. Prav nasprotno bi bilo v primeru, če bi bilo območje
večje in bi se celotnemu območju spremenila kota terena. Glede na naravo območja
bi bilo smiselno omejiti gradnjo kletnih prostorov, saj bi v primeru zelo redkih poplav
vanje vdirala voda. Prav takšne omejitve pa bi morale veljati tudi za del EUP Ot_3,
kjer je dovoljena gradnja objektov za delovanje obrti.
Najbolj sporne so predvidene širitve površin podeželskih naselij (SKs) na poplavna
območja, in sicer v Grčaricah (Gr_2) in Prigorici (EUP Pr_2 in Pr_5). Nesmotrno je
širjenje naselja Prigorica (EUP Pr_2) ob in v suho strugo reke Ribnice ob glavni
cestni povezavi Ribnica–Kočevje. Zanjo v OPN občine Ribnica ni podanih varstvenih
omejitev in niti ni obravnavana kot poplavno ogrožena niti kot naravna vrednota.
Posegi v poplavno območje bi zaradi lokacije negativno vplivali na poplavno varnost
novih in starih objektov ob strugi Ribnice. Ena od rešitev bi bila prenova mostu in
povečanje njegove pretočnosti, da bi visoke vode čim lažje in hitreje odtekale na
Dolenjevaško polje. Toda če se pozida suho strugo vodotoka Ribnica, deluje ta
pozidava kot zadrževalnik in omenjena ukrepa glede prenove in pretočnosti mostu ne
povečujeta poplavne varnosti. V Rakitnici (EUP Pr_5) se predvideva tudi širjenje
površin podeželskega naselja na severovzhodnem robu, kjer se na Dolenjevaškem
polju zlivajo poplavne vode Bistrice, Ribnice in Rakitnice. Tudi ta EUP ni
obravnavana kot poplavno ogrožena. Posegi v območje ne bi negativno vplivali na
poplavno varnost. Gradnja objektov pa mora biti prilagojena poplavnemu območju,
torej dvig nivoja objekta in prepoved gradnje kletnih prostorov. Predvidena nova
območja stanovanj so tudi v Grčaricah (EUP Gr_2), v suhi strugi občasnega
manjšega vodotoka, ki se pojavi le ob zelo velikih količinah padavin (Smolič, 2016).
Smiselna je tako širitev naselja le na južna pobočja.
Na poplavnih območjih v naselju Ribnica so predvidena umeščanja novih
stanovanjskih površin urbane prostostoječe stanovanjske pozidave (SSs) na dele
EUP Ri_37 in Ri_39 ob strugi reke Bistrice. Obe EUP sta bili pred izgradnjo
odvodnega kanala visokih voda Bistrice in zadrževalnika Prigorica pogosto
poplavljeni. Po izgradnji protipoplavnih ukrepov sta se območji začeli smatrati za
poplavno neogroženi. Kljub protipoplavnima ukrepoma sta bili pod vodo ob
obsežnejših poplavah, tudi ob poplavah leta 2010. Glede na dosedanje izkušnje
poplavljanja območij je smiselno namensko rabo poplavljenih delov EUP iz leta 2010
spremeniti v zelene površine in tako ohranjati retenzijske funkcije poplavnih območij.
V primeru pozidave teh dveh območij bi ob izrednih stanjih poplavne vode poplavljale
novo sosesko in zaradi hitrejšega odtoka vode s pozidanih površin še bolj ogrožale
objekte na Čolnarski in Opekarski ulici.
Območja centralnih dejavnosti (C) obsegajo 4,9 ha oziroma 10,5 % površin
poplavnih območij. Znotraj skupine z 2,5 ha površine prevladujejo osrednja območja
centralnih dejavnosti (CU), ki so namenjena bivanju in različni dejavnosti, kot so
trgovinska, oskrbna, storitvena, upravna, socialna, zdravstvena, kulturna,
vzgojno-izobraževalna, verska in podobna dejavnost. Sporna je umestitev zelo velikih
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delov EUP Ri_2 (Mala Mlaka), Ri_8 in Ri_6 na poplavno območje. Za ta območja
velja enako kot za urbane prostostoječe stanovanjske pozidave na EUP Ri_37 in
Ri_39, saj so bila pred izgradnjo odvodnega kanala visokih voda Bistrice in
zadrževalnika Prigorica pogosto poplavljena. Po izgradnji protipoplavnih ukrepov so
se območja začela smatrati za poplavno neogrožena. Kljub protipoplavnima
ukrepoma so bila pod vodo tudi ob najobsežnejših poplavah leta 2010. EUP se
nahajajo na območju močvirnatega sveta (Ri_2), suhih strug reke Bistrice (EUP Ri_6)
ter naravne vrednote ponikalnice Bistrice (vse tri EUP). Sprememba rabe tal bi
vplivala na hitrejši odtok vode v naselji Hrovača in Goriča vas. Že samo v primeru
pozidave območij EUP Ri_37 in Ri_39 bi bil obseg poplav na omenjenih območjih
centralnih dejavnosti veliko večji. Glede na dosedanje izkušnje poplavljanja reke
Bistrice je za celotni EUP Ri_2 in Ri_8 ustreznejša druga namenska raba prostora, in
sicer območja zelenih površin (Z), saj bi tako poplavno območje ohranjalo svojo
retenzijsko funkcijo. Sporna je tudi širitev centralnih dejavnosti, v Rakitnici, na EUP
Ra_3 v poplavno območje. Vse štiri EUP so na območju naravnih vrednot, za katere
veljajo varstveni režimi, ki omejujejo novogradnje in jih varujejo pred škodljivimi učinki
poplavnih voda. Le za EUP Ra_3 velja varstveni režim poplavnega območja.
Površine razpršene poselitve (A) so namenjene bivanju s spremljajočimi
dejavnostmi, ki služijo tem območjem in obsegajo 2,5 ha oziroma 5,4 % poplavnih
območij občine. Za EUP, katerih večji del površine sega v poplavno območje, so
navedeni varstveni režimi poplavnih območij ali naravnih vrednot. Večji deli površin
razpršene poselitve so na območju starih mlinov in žag, kjer imajo prebivalci še
danes obrtno dejavnost, takšen primer so žaga in lesna predelovalnica v Blatih
(Bl_5), Seljanov mlin in žaga v Jurjevici (EUP Ju_8) ter Beli maln v Sušju (Su_5). Za
vsa območja starih mlinov in žag veljata varstvena režima poplavnih območij in
naravnih vrednot. Na EUP Bl_5 je dovoljena gradnja tudi za potrebe delovanja žage
in lesnopredelovalnih izdelkov, na EUP Ju_8 (Seljanov mlin in žaga) je treba za vse
posege, poleg naravovarstvenih in vodnih, pridobiti tudi kulturnovarstvene pogoje in
soglasja. Na ruševinah nekdanje žage in mlina na izviru Ribnice (Ri_57) je dovoljena
izgradnja nadomestnega objekta. Njegova nova funkcija bo predstavitev zgodovinske
kulturno etnološke dediščine. Postavitev novega mlina in žage ne bi povečevala
poplavne nevarnosti na poplavnih območjih reke Ribnice, saj se EUP nahaja na
izviru, na najvišji točki doline Ribnice.
Štiri nove EUP, namenjene razpršeni poselitvi, so nesmotrno umeščene na poplavna
območja. Povsem v celoti in popolnoma nesmotrno sta na trajne travnike umeščeni
dve novi EUP površin razpršene poselitve v Blatih (EUP Bl_6 in Bl_7). Za obe enoti
veljata varstvena režima naravnih vrednot in poplavnega območja, kar pomeni, da so
posegi na teh dveh območjih zelo omejeni. Nesmotrna je tudi širitev površin
razpršene poselitve (EUP Pr_11) na poplavno območje reke Ribnice in v območje
Nature 2000. Na poplavnem območju se nahaja tudi del Posestva Ugar z
gospodarskimi objekti. Enega od hlevov je ob poplavnem dogodku leta 2010
poplavilo.
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Vsa nova območja razpršene poselitve v primeru pozidave ne bodo ogrožala
poplavne varnosti ostalih objektov. Poplavno ogroženi bodo samo novi objekti.
Območja proizvodnih dejavnosti (I) se nahajajo na treh EUP in zavzemajo 4,5 %
oziroma 2,1 ha poplavnih območij. Le ena EUP (Ri_5) je zaščitena kot naravna
vrednota, saj se nahaja na območju naravne vrednote ponikalnica Bistrica,
natančneje na območju njenih suhih strug. Suhe struge so bile narejene
antropogeno, in sicer za potrebe mlinarske dejavnosti v preteklosti in kot območja
zadrževanja visokih voda. Sprememba rabe tal te EUP bi močno vplivala na
poplavno varnost objektov v naselju Hrovača. Za ostali dve EUP niso predpisani
varstveni režimi. EUP Ri_41 je le delno na poplavnem območju, EUP Ri_48 pa se
nahaja na območju dviga gladine kraške podtalnice, zato je zanjo smiselno omejiti tip
gradnje in objekte obvarovati pred vdori podtalnice.

6.2.

Glavne ugotovitve analize namenske rabe poplavnih območij

Namenska raba poplavnih območij, kot jo določa OPN občine Ribnice, je v večini
primerov dobro določena. Predvidene umestitve 15 EUP so zaradi lege na poplavno
ogroženem območju neustrezne, saj je tveganje za nastanek materialne škode na
infrastrukturi ob potencialnih poplavah zelo veliko. Sprememba rabe teh zemljišč bi
negativno vplivala tudi na poplavno varnost občine. Za štiri EUP območij stanovanj,
površin razpršene poselitve in območij prometnih površin ni predpisanega nobenega
varstvenega režima. OPN občine Ribnica novo območje ostalih prometnih površin
(PO) določa na območju železniške postaje v Ortneku (EUP OR_6/1), ki ga ogrožajo
poplavne vode Zvezde in skupaj z vodotokom Tržiščica ogroža štiri stanovanjske
objekte. Z vidika nevarnosti onesnaževanja kraške podtalnice sta lokaciji novih
čistilnih naprav v Goriči vasi (EUP Go_7) in Dolenji vasi (EUP Do_14) neustrezni,
njihova umestitev ob stalno tekoče površinske vode bi bila bolj ustrezna.
Popolnoma nesmotrna je širitev območij stanovanj (EUP Gr_2 in Pr_2) v suhe struge
vodotokov in površin razpršene poselitve (EUP Bl_6, Bl_7 in Pr_11) na območja
pogostih poplav. Vsi posegi na omenjenih EUP, razen EUP Pr_2, na poplavno
območje ne bi ogrozili poplavne varnosti ostalih EUP. Največ škode bi bilo na samih
objektih. Širjenje območij stanovanj EUP Pr_2 na poplavno območje in v suho strugo
Ribnice bi močno povečala poplavno ogroženost že obstoječih objektov ob strugi.
Vprašljiva je tudi širitev centralnih dejavnosti (C) na poplavno območje Rakitnice
(Ra_3), natančneje na območje ene od suhih strug, ki odvaja viške vode na
Dolenjevaško polje. Ob umeščanju objektov v ta prostor bi bilo treba nasuti večjo
količino materiala in s tem dvigniti nivo kote terena, kar bi vplivalo na značilnosti
poplav. Glede na to, da je EUP tudi na območju naravne vrednote in zanjo obenem
veljajo varstveni režimi poplavnih območij, je umeščanje kakršnih koli objektov nanjo
popolnoma nesmiselno.
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Posege na EUP Ri_2, Ri_6, Ri_8, Ri_37 in Ri_39 je treba urejati tako, da se
poplavna varnost ostalih enot ne slabša. Kar ne pomeni, da se gradnja na celotnih
EUP prepove. Na delih EUP urbane prostostoječe stanovanjske pozidave, ki so
poplavno ogrožene, je smiselno umestiti zelene površine. V primeru pozidave EUP
Ri_2 in Ri_ 8 pa je smiselno dolvodno, na območju suhih strug Bistrice, zagotoviti
zadosten obseg retenzijskih površin, ki bi še naprej ohranjale poplavno varnost
naselja Hrovača oziroma bi jo še povečale.
Preglednica 4: Nesmotrna namenska raba prostora poplavnih območij v občini
Ribnica
ENOTA
NAMENSKA
DEJANSKA RABA
UREJANJA
VARSTVENI REŽIM
RABA TAL
TAL (šifra)
PROSTORA
P (PO)
OR_6/1
3000
izdelana IKPN
O
Go_7
1300
NV1
O
Do_14
1300, 7000
NV4
S (SKs)
Gr_2
1300, 3000, 7000
/
S (SKs)
Pr_2
1300, 3000, 7000
/
S (SSs)
Ri_37
1300
/
S (SSs)
Ri_39
1300
/
C
Ri_2
1600
NV3
C
Ri_8
1300
NV3
C
Ri_6
1500, 7000
NV3
C
Ra_3
1300
NV2; PO
A
Bl_6
1300
NV2; PO
A
Bl_7
1300, 1410, 3000
NV2; PO
A
Pr_11
1300, 3000
Natura 2000
IG
Ri_5
1300, 1410, 1500
NV3
1300 Trajni travniki.
1410 Kmetijska zemljišča v zaraščanju.
1500 Drevesa in grmičevje.
3000 Pozidano in sorodno zemljišče.
7000 Voda.
PO Enota urejanja se nahaja (delno ali v celoti) v poplavnem območju (in tudi če zanjo v občinskem
prostorskem načrtu razredi nevarnosti niso določeni), je na njej dopustna le rekonstrukcija, odstranitev,
sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, a le v primeru, da je
poseg skladen z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/08). Gradnja
novih objektov ni dopustna. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna ogroženost in
se ne sme povečati škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča. Za vsak tovrstni poseg na
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.
NV1 Del EUP posega na območje naravne vrednote – ponori Bistrice (ev. št. 7624) in Bistrica – ponikalnica
na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi travniki (ev. št. 8033).
NV2 Del EUP posega na območje naravne vrednote – Rakitnica, ponikalnica (ev. št. 86).
NV3 Del EUP posega na območje naravne vrednote – Bistrica, ponikalnica (ev. št. 8033).
NV4 Del EUP posega na območje naravne vrednote – Ribnica – ponikalnica (ev. št. 2521).

Vir: Grafični podatki namenska raba prostora občine Ribnica, 2012
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7. Predlogi in smernice za nadaljnje prostorsko načrtovanje na
poplavnih območjih občine Ribnica
Namenska raba prostora poplavnih območij, kot jo določa OPN občine Ribnice, je v
večini primerov dobra, a na podlagi dosedanjih izkušenj s poplavami potrebuje kar
nekaj dopolnitev in izboljšav. OPN vključuje določene zakonske akte o varstvu okolja
in vodnih virov, a je njihovo upoštevanje bolj ali manj formalne narave. V dokumentu
je treba upoštevati nove posodobljene OKP iz leta 204 in na novo določena poplavna
območja ter jih pri umeščanju dejavnosti v prostor tudi upoštevati.
OPN občine Ribnica določa poplavna območja na podlagi stare OKP iz leta 2007, ki
določa polovico poplavnih območij manj, kot jih določa nova, posodobljena OKP iz
leta 2014. Toda tudi ta karta ne vključuje vseh poplavnih območij, saj so vanjo
vključeni le podatki, pretvorjeni v digitalno obliko (Poročilo ..., 2014), ki so bili do
njene izdelave pridobljeni in preverjeni. Poleg tega leta 2010 ob letalskem snemanju
poplav niso bila zajeta vse poplavna območja, saj se poplave kraškega tipa časovno
in lokacijsko spreminjajo. Smiselno je izdelati hidrološko hidravlično študijo štirih
večjih vodotokov občine in jo združiti s karto poplavnih območij, ki sem jih določila
tekom izdelave magistrskega dela, saj ta vsebuje vse preverjene podatke o obsegu
poplav do leta 2016 (Posodobljena OKP iz leta 2014, Integralna karta poplavne
nevarnosti za območje skladišča naftnih derivatov Ortnek, določena poplavna
območja s pomočjo terenskega dela v naseljih Ortnek, Sušje, Ribnica, Hrovača,
Goriča vas, Otavice, Dolenja vas, Prigorica, Rakitnica, Blate in Grčarice).
Ker je ohranjanje kakovostnega bivalnega okolja, narave in poplavne varnosti
prebivalcev na prvem mestu, obenem pa ne moremo omejiti in prepovedati vseh
dejavnosti v prostoru, je smiselno na novo določena poplavna območja razdeliti v
razrede in zanje določiti varstvene režime ter omejiti posege. Poplavna območja bi
bila tako razdeljena v tri kategorije, in sicer na:
1. poplavna območja pogostih poplav;
2. poplavna območja zelo redkih poplav;
3. območja dviga gladine kraške podtalnice.
Poplavna območja pogostih poplav so območja v neposrednih bližinah strug
vodotokov, pojavljajo se sezonsko in imajo zelo visoko verjetnost nastanka poplav. V
to kategorijo sodijo območja pogostih kraških poplav, poplav hudourniškega tipa in
funkcionalnih razlivnih površin zadrževalnika Prigorica. Gradnjo in vse posege na teh
območjih bi morali zaradi poplavne varnosti popolnoma prepovedati. To so
retenzijske površine, ki delujejo kot zadrževalniki in omiljujejo poplave dolvodno.
Njihova namenska raba bi morala biti določena kot zelene ali kmetijske površine. Na
teh območjih bi bilo treba prepovedati tudi kakršnokoli začasno odlaganje materiala,
kot so na primer deske, hlodovina in podobno, saj ga lahko visoke vode odplavijo in
posledično zmanjšajo pretočnost strug vodotokov in morebitnih mostov ter ogrozijo
poseljena območja.
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V kategorijo poplavna območja zelo redkih poplav bi bili vključeni deli naselij, ki so
jih od zadnjih protipoplavnih ukrepov leta 1986 do danes dosegle najvišje in
najobsežnejše poplave. Poplavne vode na teh območjih nimajo rušilne moči, saj se
tu le mirno razlivajo. Zanje bi bilo smiselno določiti omejitve glede tipa gradnje.
Objekti bi morali biti ustrezno dvignjeni nad nivo višine najobsežnejših poplav,
gradnje kletnih prostorov pa bi bilo treba povsem prepovedati. Na večini lokacij bi bil
dovoljen dvig kote terena manjših območij, v primeru, da ne bi vplival na poplavno
varnost ostalih območij. Poplavno varnost bi se določilo na podlagi strokovnih analiz.
V tretjo kategorijo bi bila uvrščena območja dviga gladine kraške podtalnice, ki
imajo z vidika poplavne varnosti pomembno vlogo. To so območja, ki so daleč stran
od strug in ponorov vodotokov. Najdemo jih v marsikateri vrtači v naseljih Dolenji
Lazi, Otavice in Lipovec. Prepoved gradnje na teh območjih ni smiselna. Tako kot za
razred poplavnih območij zelo redkih poplav bi bilo smiselno uvesti omejitve glede
gradnje kletnih prostorov.
Poleg uporabe novega digitalnega sloja poplavnih območij in njihovih kategorij v
OPN je treba poplavno varnost povečevati tudi preko:
‒ izobraževanj in delavnic za občane;
‒ opozorilnih tabel o višini poplavne vode na določeni lokaciji oziroma objektu;
‒ vključevanja problematike naravnih nesreč pri pouku geografije.
Občanom je treba predstaviti dosedanje poplavne dogodke, funkcijo in pomen
zelenih oziroma retenzijskih površin, primere nesmotrnega prostorskega načrtovanja
in njihovih posledic (vdor poplavnih voda v kanalizacijske sisteme, kleti ipd.) ter
možnosti smotrne rabe poplavnih območij v prihodnosti. Ključnega pomena je tudi
ozaveščanje prebivalcev o nevarnosti odlaganja odpadkov na območju ponorov in o
negativnih učinkih poplavne vode na zdravje prebivalstva. Zamašeni ponori prevajajo
manjše količine vode in s tem večajo poplavno ogroženost. Ob vdoru poplavne vode
v kanalizacijski sistem te odplavijo fekalije in težke kovine na najbolj rodovitna
območja kmetijskih zemljišč občine in v kraško podzemlje, ki je z vidika onesnaženja
zelo ranljivo (majhna samočistilna sposobnost). Vdori s fekalijami onesnažene
poplavne vode v stanovanjske objekte onesnažijo notranje prostore in ogrožajo
zdravje ljudi. Škoda na infrastrukturi pa v celoti ni odpravljiva.
Z opozorilnimi tablami najvišje izmerjenih gladin poplavnih voda se nezavedno
opominja prebivalce na poplavne dogodke, ki so se že zgodili, in na možnost njihove
ponovitve. Kajti s časovnim oddaljevanjem izjemnih poplavnih dogodkov se strah
oziroma grožnja pred poplavami manjša in posledično pozabi, dokler se dogodek
zopet ne pojavi (Natek, 2005b).
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Slika 31: Opozorilna tabla najvišje izmerjene gladine vodotoka Ribnica v Prigorici

Avtorica: Klavdija Šilc
Pouk geografije ima velik pomen, saj prispeva k boljšemu poznavanju naravnih
nesreč in njihovih nevarnosti. Pri tem je treba naravne dogodke oziroma nesreče
predstaviti kot sestavine okolja in vsakdanjega življenja, s katerimi se lahko srečamo
povsod na zemeljskem površju in ne le nekje na drugem koncu sveta. Učence je
treba poučiti tako o nevarnosti naravnih nesreč kot o možnosti njihovega nastanka in
varstva pred njimi (Natek, 2005a).
Na podlagi vseh navedenih ukrepov bi se občani začeli bolj zavedati pomembnosti in
hkrati nevarnosti poplavnega sveta, obenem pa ne bi pozabili na pretekle dogodke in
možnost njihove ponovitve. V časih, ko so ljudje živeli z naravo, so se gradnji stavb in
naselij na nevarnih poplavnih območjih izogibali. Z razvojem tehnologije in drugačnim
načinom življenja sta se tempo življenja in način razmišljanja popolnoma spremenila,
ljudje so začeli postajati vse manj povezani z naravo, s čimer se je njihovo zavedanje
naravnih dejavnikov močno zmanjšalo. Z zmanjševanjem zavedanja nevarnosti
poplavnih območij se je širitev urbanizacije na poplavna območja začela večati
(Komac, Natek, Zorn, 2008b).
Vseh 15 nesmotrno določenih EUP namenske rabe območij stavbnih zemljišč, kot jih
določa veljavni OPN občine Ribnica na kmetijske površine in v suhe struge
vodotokov, je treba še naprej ohranjati kot zelene površine oziroma kot suhe struge.
EUP na območjih naselij Ribnica, Hrovača in Goriča vas je smiselno preurediti v
površine, namenjene prostočasnim dejavnostim z enostavno infrastrukturo, katerim
poplavne vode ne škodujejo. S tem se prebivalce preko urejenih dostopov poveže z
vodo in vodnim svetom. Sem se lahko umestijo sprehajalne poti, klopi, otroška igrala,
naprave za fitnes ipd.
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8. Sklep
Spremembe so na zemeljskem površju edini stalni dejavnik. Kadar ogrozijo človeka
in njegovo lastnino, jih imenujemo naravne nesreče. Naravne nesreče dojema človek
kot grožnjo, ki se s časovnim oddaljevanjem od dogodka manjša, dokler se ta zopet
ne pojavi. Včasih so se ljudje izogibali nevarnostim poplav, zato so gradili na
območjih izven dosega poplav. Izjema so bili mlini in žage, kjer so si ljudje poleg
gospodarskega poslopja zgradili tudi stanovanjske hiše. Danes na poplavnih
območjih najdemo nemalo nepremišljenih posegov in gradenj, ki jih vode vsakih
nekaj let poplavijo.
S premišljenim prostorskim načrtovanjem in premišljeno rabo prostora povečujemo
možnosti izogibanja večjim škodam in dolgotrajnemu odpravljanju posledic poplav,
zato je treba v politiki prostorskega načrtovanja upoštevati tudi naravne danosti. Za
sanacijo posledic poplav je namreč potrebnih več sredstev kot za smotrno umeščanje
objektov in dejavnosti na poplavna območja.
Občina Ribnica leži v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Največja zgostitev
poselitve je na uravnanem kraškem Ribniškem polju, ki je s hidrografskega vidika
precej kompleksno. Oblikovale so ga štiri večje ponikalnice: Bistrica, Tržiščica,
Ribnica in Rakitnica s pritoki. Ti vodotoki poplavljajo večkrat letno. Sprožijo jih
določene vremenske situacije, kot so obilno jesensko deževje, spomladansko
deževje v kombinaciji s taljenjem snega, zimska odjuga in močni poletni nalivi. Na
njihov obseg močno vpliva tudi predhodna namočenost zemljišča in višina kraške
podtalnice.
Po mojih ugotovitvah obsegajo poplavna območja v občini Ribnica 1309,6 ha
površin, kar je polovica več, kot jih v Občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica
(2012) določa Opozorilna karta poplav iz leta 2007. V ta namen sem izdelala novo
karto poplavnih območij, s čimer lahko potrdim prvo hipotezo, ki pravi: Dejanska
poplavna območja v občini Ribnica so obsežnejša od poplavnih območij na
opozorilni karti zelo redkih poplav, vključenih v Občinski prostorski načrt
občine Ribnica. Za določitev obsega poplav in izdelavo nove karte poplavnih
območij sem izvedla terensko delo in uporabila več virov. V sklopu terenskega dela
sem intervjuvala 15 oseb in analizirala 11 poplavnih območij, od tega jih je bilo pet
zajetih na novo.
Na poplavnih območjih občine Ribnica z 78,8 % prevladujejo kmetijske površine, od
tega 64 % površin zavzemajo trajni travniki, s čimer lahko v celoti potrdimo tudi drugo
hipotezo, ki pravi: Na poplavnih območjih prevladuje kmetijska raba prostora,
kar se sklada s smotrno rabo prostora na poplavnih območij. Poplavno območje,
poraščeno z vegetacijo, vpliva na obsežnost in intenzivnost poplav, saj se tu
zadržujejo viški vode. Poleg tega so travniki neprimerno manj občutljivi za poplave
kot ostale vrste poljščin in dejavnosti v prostoru.
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Na poplavnem območju je 19,2 km cest in 107 objektov, od tega 19 stanovanjskih, ki
so kljub vsem protipoplavnim ukrepom še vedno poplavno ogroženi. Večina objektov
se nahaja na območju starih mlinov in žag. Največ stanovanjskih objektov je na
poplavnih območjih v naselju Ribnica, in sicer sedem, od tega se jih pet nahaja na
območju funkcionalnih razlivnih površin zadrževalnika Prigorica (Ugar). S tem lahko
potrdimo tudi tretjo hipotezo, ki pravi: Protipoplavni ukrepi le delno učinkujejo na
zmanjšano poplavno ogroženost. Kljub izgradnji zadrževalnika Prigorica sta bila ob
najobsežnejših poplavah leta 2010 pod vodo dela naselja Ribnica, in sicer na Ugarju
in ulici Ob Bistrici. Z več posegi in protipoplavnimi ukrepi popolne poplavne varnosti
ne moremo doseči. Narava ima namreč vedno zadnjo besedo. Omenjeni dogodek
kaže na pomembnost rabe poplavnih območij pri izdelavi Občinskih prostorskih
načrtih (OPN).
Občine prostorski razvoj določijo z Občinskim prostorskim načrtom, v katerem
določijo namensko rabo prostora. Umeščanje infrastrukture in dejavnosti v prostor pa
je nujno pogojeno tudi z ohranjanjem poplavne varnosti.
Občina Ribnica je v splošnem varna pred poplavami. Pri umeščanju namenske rabe
stavbnih zemljišč na poplavna območja prihaja do nekaj neskladij v rabi prostora. Na
poplavna območja je deloma ali v celoti nesmotrno umeščenih 15 enot urejanja
prostora stavbnih zemljišč. A čeprav v Občinskem prostorskem načrtu poplavna
območja določa stara Opozorilna karta poplav iz leta 2007, je veliko enot urejanja
prostora, ne pa vse, vseeno določenih kot poplavno ogroženih in zanje velja
varstveni režim poplavnih območij. S tem lahko četrto hipotezo Poplavna območja
in poplavna nevarnost so upoštevani v prostorskem aktu občine Ribnice, delno
ovržemo.
Za povečanje poplavne varnosti je treba v Občinskem prostorskem načrtu občine
Ribnica upoštevati vse dosedanje izkušnje s poplavami ter vse obstoječe zajeme
poplavnih območij in tako natančneje opredeliti poplavna območja v občini. Glede na
pogostost in tip poplavljanja je poplavna območja smiselno razdeliti v več razredov
ter zanje določiti omejitve in prepovedi, ki bi lastnike novih objektov varovale pred
poplavno nevarnostjo.
Na poplavnih območjih pogostih oziroma sezonskih poplav je treba gradnjo novih
objektov popolnoma prepovedati, dograditev objektov pa prilagoditi poplavnim
območjem na podlagi strokovnih študij. Na poplavnih območjih, ki jih dosežejo le zelo
redke poplave in kjer se poplavne vode le razlivajo ter sprememba rabe tal le teh ne
vpliva na poplavno varnost, je prepoved gradnje nesmiselna. Za takšna območja so
smiselne le omejitve, in sicer gradnja objektov nad nivojem poplavne vode in brez
kletnih prostorov. Omejitve pri gradnji novih objektov je treba določiti tudi na
območjih, ki jih poplave ne dosežejo, a so njihovi kletni prostori zaradi dviga kraške
podtalnice prav tako ogroženi. Tu je prepoved gradnje prav tako nesmiselna, je pa
nujna prepoved gradnje kletnih prostorov.
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Nesmotrno umeščene enote urejanja prostora stavbnih zemljišč je smiselno še
naprej ohranjati kot zelene površine, namenjene kmetijstvu ali prostočasnim
dejavnostim z enostavno infrastrukturo, ki jim poplavne vode ne škodujejo. S
slednjimi se prebivalce preko urejenih dostopov poveže z vodo in vodnim svetom.
Enostavno infrastrukturo predstavljajo sprehajalne poti, klopi, otroška igrala, naprave
za fitnes ipd. in ob nastopu poplav nimajo negativnih učinkov na poplavno varnost.
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9. Summary
Changes are the only eternal factors on the Earth’s surface. When they threaten
human or human property, they are called natural disasters. A natural disaster is
perceived as a threat, which is getting smaller through distance in time, until the
disaster reoccurs. In the past, people avoided the dangers of floods by building in
areas out of flood risk. Exceptions were mills and sawmills, since people built
residential buildings close to agricultural facilities. Currently, we find many
unreasonably planned activities and buildings in flood areas, which are damaged
every few years.
Careful spatial planning and land use can prevent bigger damage and long-term
restoration of the effects of flooding. Therefore, the policy of spatial planning should
take into account the natural characteristics of the area. More resources are needed
for the restoration of flood repercussions than for sensible allocation of structures and
activities in the flood area.
The municipality of Ribnica is situated in the Jugovzhodna Slovenija statistical region.
The highest density of population is in the flush karstic Ribnica Field, which is
hydrographically quite complex. It is shaped by four bigger watercourses: Bistrica,
Tržiščica, Ribnica, and Rakitnica with their affluents. The watercourses flood several
times a year. The flooding is caused by specific weather conditions, such as heavy
fall rains, spring rains with the combination of snow melting, winter thaw and heavy
summer downpour. Its intensity is also influenced by the previous ground saturation
and the height of karstic groundwater.
According to my research, the flood areas in the municipality of Ribnica cover 1309.6
ha of the surface, which is around half more than the surface determined by the
Flood Warning Map in 2007 in Ribnica Municipal Spatial Plan (2012). Thus, I created
a new map of flood areas, which confirms my first hypothesis stating that “actual
flood areas in the municipality of Ribnica are bigger than flood areas in the
Flood Warning Map of extremely rare flooding included in Ribnica Municipal
Spatial Plan.” I conducted field research and examined several sources to
determine the scope of the flood areas. The fieldwork included fifteen interviews and
an analysis of eleven flood areas, five of which were set anew.
Agricultural land covers 78.8% of Ribnica flood areas, 64% of which consists of
permanent meadows. This entirely confirms my second hypothesis stating that
“flood areas are mainly used for agricultural purposes”, complying with sensible
land use in flood areas. Flood areas that contain vegetation influence the scope and
intensity of floods, because they intercept water overflow. Furthermore, meadows are
far less sensitive to flooding than other agricultural products and activities.
There are 19.2 km of road surface and 107 structures, 19 of which are residential and
face flood risk despite anti-flood measures. Most of the facilities are located in the
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area of old mills and sawmills. Seven residential structures are in the flood area of
the town of Ribnica, whereas five are in the area of Prigorica detention basin in Ugar.
This confirms my third hypothesis stating that “flood control measures are only
partially efficient”. Despite the construction of Prigorica detention basin, parts of
Ribnica settlement, namely Ugar and Ob Bistrici Street, were flooded at the time of
the most intense flooding in 2010. More anti-flood measures do not achieve complete
safety from flooding, the risk of which is intensified by the power of nature. The 2010
disaster proves the importance of water management and sensible spatial planning
of land use in flood areas when preparing municipal spatial plans.
Municipalities plan land development with municipal spatial plan which determines
land use allocation. The planning of infrastructure and land activities imperatively
depends on flood risk management.
The municipality of Ribnica is generally safe from flooding. There are a few
irregularities in land use allocation in flood areas; 15 construction land units are
partially or entirely misallocated in the flood areas. Even though the Municipal Spatial
Plan determines flood areas with the old 2007 Flood Warning Map, it recognizes
many land units, but not all, as flood-prone regions under flood control. This partially
rejects my fourth hypothesis stating that “Ribnica Municipal Spatial act considers
all flood areas and flood risks.”
To increase flood safety, the Municipal Spatial Plan needs to examine all present
flood experience and study the existing flood areas, which will help the municipality to
redefine flood areas more accurately. Taking into consideration the frequency and
different types of flooding, it is sensible to divide flood areas into several classes in
which different limitations and restrictions would protect the owners of new structures
against flood risks.
In flood areas of frequents or seasonal flooding, all construction of new facilities
should be prohibited, whereas the completion of construction works should follow the
findings of technical studies. The prohibition of construction is insensible in flood
areas with little flood risk and areas in which the change of land use does not affect
flood safety. Instead, building restrictions should apply in these areas such as
construction above the flood level and absence of basement spaces. Restrictions
should also be introduced for construction of new facilities in areas out of flood reach
but facing the risk of flooding in basement spaces due to the rise of groundwater.
Similarly, the prohibition of construction in these areas is unreasonable, whereas the
prohibition of basement structures is imperative.
The misallocated construction land units should be further maintained as green areas
intended for agricultural and leisure activities with simple infrastructure, resistant to
flood damage. Such areas, with the help of appropriated facilities, connect the
population with water and its world. Simple infrastructure consists of walking paths,
benches, playgrounds, outdoor gyms, etc., which are not affected by flood risk.
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