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PRIMERJAVA VELIKIH POPLAV NA RADENSKEM POLJU IN DOBREPOLJU (STRUGE)
Izvle!ek:
Skupna lastnost Radenskega polja ter Strug so poleg vseh geoloških, geomorfoloških,
podnebnih in drugih zna!ilnosti, predvsem poplave ter njihovi vplivi na pokrajino. V
preteklosti so se na obeh prou!evanih obmo!jih že pojavljale poplave velikih razsežnosti, ki
jih pomnijo še sedaj. Takšne so bile poplave leta 1933, ki so mo!no prizadele takratno
prebivalstvo. Podobne poplave so se ponovile leta 2010. In !eprav je od prejšnjih
katastrofalnih poplav minilo že ve! kot 60 let, so bile posledice poplav leta 2010 še vedno
velike. K sre!i ljudje na obeh obmo!jih v veliki ve!ini upoštevajo modrosti starejših
doma!inov in ne gradijo na poplavnih obmo!jih. Ob!ini Dobrepolje in Grosuplje imata v
prostorskih planih sicer opredeljeno varstvo in ukrepe pred poplavami, vendar pa se ukrepi,
kot so gradnja zadrževalnikov in visokovodnih nasipov, zaradi gospodarske krize in slabega
finan!nega stanja ob!in, le prestavljajo v prihodnost. Za obe ob!ini je bil pred dvema letoma
izdelan tudi hidrološko–hidravli!ni elaborat, v katerem je opredeljeno obstoje!e stanje, del
pa zajema tudi prihodnje stanje in ukrepe. Elaborata vsebujeta tudi kartografski del s
podrobno analizo poplavnih obmo!ij na prou!evanih poljih, priložene pa so tudi karte z
ozna!enimi razredi poplavne nevarnosti. Strokovne analize so narejene, sedaj je potrebno
ukrepati v korist prebivalcem na poplavno ogroženem obmo!ju.
Klju!ne besede: Radensko polje, Dobrepolje (Struge), poplave, kraško polje, prostorski na!rt,
varstvo pred poplavami

A COMPARISON OF MAJOR FLOODINGS ON RADENSKO POLJE AND DOBREPOLJE (STRUGE)
Abstract:
A mutual characteristic of Radensko polje and Struge is, beside all geological,
geomorphological properties and climate, most of all floods and their influence on the
landscape. In the past, floods of great magnitudes have occurred in the two examined areas
and are still remembered today. Such floods happened in 1933 and affected the inhabitants
of that era. Similar flood occurred in 2010. Despite the catastrophic floods happened over 60
years ago, the consequences of the 2010 floods were still extensive. Luckily the people in
both areas take into consideration the wisdom of older locals and do not build in the flood
areas. Municipalities Dobrepolje and Grosuplje define flood protection and measured in
their spatial plans, but measures, such as building retarding basins and dykes, are pushed
into the future due to economic depression and poor financial state of municipalities. For
both municipalities a hydrological"hydraulic report was made two years ago, in which
current state is defined and a part of it includes future state and measures. The reports also
contain cartographic part with a detailed analysis of flood areas in the examined areas.
Moreover, maps with marked classifications of flood hazard are enclosed. Expert analyses
have been made and now it is imperative to act in the best interest of the inhabitants in the
flood endangered area.
Key words: Radensko polje, Dobrepolje (Struge), floods, karst field, spatial plan, flood
protection
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UVOD

Naravne nesre!e? Da, vendar izklju!no s !loveškega vidika. V naravi ta pojem ne obstaja, saj
gre za naravne procese, ki so obstajali mnogo pred !loveštvom, ter bodo obstajali tudi, ko
bomo ljudje že zaklju!ili svoje življenjske cikle. Narava že tiso!letja skrbi za svoje ravnovesje,
k !emur spadajo tudi ob!asne poplave. Vendar pa so ti povsem naravni procesi pridobili
negativen prizvok, ko je !lovek za!el posegati v naravno ravnovesje. Hote ali nehote je
porušil to ravnovesje in posledice so bile kmalu vidne. Kot primer naj navedem naseljevanje
na poplavne ravnice. Poplavne ravnice imajo svojo funkcijo in se z razlogom tako tudi
imenujejo. Ob visokih vodah je to obmo!je namenjeno razlivanju vode po poplavnem gozdu
ali mokrotnem travniku. S posegi v poplavni prostor je povezano tudi 'urejanje' naravnih
procesov, kar pogosto vodi v za!aran krog, iz katerega ni izhoda.
#lovek je storil veliko napako, ko se je odlo!il naseliti v poplavni prostor. S tem je posegel v
naravo, vendar pa se le"ta njemu ne bo prilagajala in bo še naprej poizkušala uravnavati
dinami!no ravnovesje. Kar pomeni, da naravni procesi postanejo naravne nesre!e. S
pojavom naravnih nesre! se hkrati pojavi tudi pojem škode.
Kljub visoki tehnološki razvitosti naravnih nesre! ne moremo niti natan!neje napovedati
(lahko jih le predvidimo z dolo!eno stopnjo verjetnosti in zanesljivosti), zato je potrebno
spremljati naravne procese in se jim prilagoditi. Pred »naravnimi nesre!ami« lahko
opozarjamo, vendar pa se tu pojavi že nov problem, ko ljudje »upoštevajo« ali pa »ne
upoštevajo« navodil in preventive.
Poplave so eden izmed naravnih ter zelo dinami!nih pojavov, ki so z drugimi naravnimi
procesi oblikovali in še preoblikujejo zemeljsko površje. Do poplavljanja lahko pride zaradi
razli!nih vzrokov, kot so zajezen odtok na kraških poljih, zaradi zajezitev, povzro!enih s
snežnimi ali zemeljskimi plazovi, zaradi delovanja hudournikov, zaradi naravnega posedanja
tal (Barje), zaradi padavin in isto!asnega taljenje snega, zaradi dviga gladine podtalnice ali
kot posledica visoke plime. Najpomembnejši neposredni razlogi so mo!ne in dolgotrajne
padavine, hitro taljenje snega ali kombinacija obojega. Pri tem je pomembna še predhodna
namo!enost podlage, na nastanek poplav pa mo!no vpliva tudi relief. Pri nas so
najpogostejše so jesenske poplave, do katerih pride zaradi mo!nih padavin ob zaklju!ku
daljšega padavinskega obdobja (Ogrin, Plut, 2012, str. 102).
Poplave delimo na hudourniške, nižinske, morske, mestne ter kraške poplave. V zaklju!ni
nalogi se bom osredoto!ila predvsem na slednje. Poplave na kraških poljih nastanejo ali
zaradi dviga piezometri!nega nivoja kraške vode nad površje ali zaradi presežka dotekajo!e
vode nad zmogljivostjo podzemnih odto!nih kanalov (odtok voda je omejen z zmogljivostjo
požiralnikov). Pojavljajo se razmeroma redno, nastopijo po!asi, voda stoji ve! dni ali tednov
in nato po!asi odte!e v in skozi kraško podzemlje. Za poplave na kraških poljih je zna!ilna
kraška retenzija, kar pomeni da poplave nastopijo z zamikom. Kraške poplave ne erodirajo in
zelo malo odlagajo. Najbolj zna!ilne so za Radensko polje, Dobrepolje, Ribniško–Ko!evsko
polje, Globodol, Planinsko polje, Cerkniško polje in Loško polje (Komac, Natek, Zorn, 2008,
str. 16). Radensko polje je primer rednega poplavnega obmo!ja, pri katerih poplave
nastopijo po!asi, voda stoji dlje !asa in nato po!asi odte!e v podzemlje. Na takšnih obmo!jih
se je razvil poseben tip pokrajine s specifi!nimi vodnimi, talnimi in vegetacijskimi
zna!ilnostmi (Ogrin, Plut, 2012, str. 102).
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#e upoštevamo tudi zemljiš!a, ki jih lahko prizadenejo hudourniške poplave, potem poplave
prizadenejo ve! kot 200.000 ha (Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 44), kar znaša približno 1%
Slovenije. Poplave, do katerih pride ob izjemno visokih vodah (s povratno dobo približno 50
do 100 let), pa ogrožajo okoli 70.000 ha Slovenije. Poleg obi!ajnega poplavnega sveta zalijejo
ali preoblikujejo predele, ki poplavam niso prilagojeni (Ogrin, Plut, 2012, str. 102).
V zaklju!ni nalogi se bom ukvarjala s poplavami na Radenskem polju in Dobrepolju, s
poudarkom na Strugah. Struge so spodnji del Dobrepolja. V preteklosti sta bili obe kraški
polji že ve!krat poplavljeni, zadnja ve!ja povodenj se je zgodila septembra 2010.
Slika 1: Lokacija prou!evanih obmo!ij

RADENSKO POLJE

DOBREPOLJE

STRUGE
Vir: Geopedia, 2013

Radensko polje je zna!ilno kraško polje na zahodnem Dolenjskem. Nahaja se južno od
Grosuplja in obsega 4 km2. Po sredini polja poteka manjši tektonski prelom, ki naj bi
pripomogel k nastanku Radenskega polja. Po mokrotnem dnu polja te!ejo tri ponikalnice:
Dobravka, Šica in Zelenka. Dobravka priteka z Grosupeljskega polja in ponikne pod vasjo
Zagradec na severovzhodu, manjša Zelenka te!e pre!no na polje, v južnem delu te!e Šica, ki
po dveh kilometrih toka ponikne v Zato!ni in Lazarjevi jami. Vode s polja podzemno odtekajo
proti pet kilometrom oddaljenim izvirom reke Krke. Za Radensko polje je zna!ilen tudi 60
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metrov visok hum Kopanj, ki se dviga nad vasjo Velika Ra!na (Natek, 2008, str. 170).
Radensko polje se preko zakraselega podolja nadaljuje v Dobrepolje.
Ime naj bi dobilo po vaseh Velika Ra!na ter Mala Ra!na, ki sta se v preteklosti izgovarjali kot
Rade!na (Peterlin, 1995, str. 123). Po drugih virih naj bi ime dobilo po prebivalcih Velike
Ra!ne in Male Ra!ne, ki se imenujejo Radenci.
Vlada Republike Slovenije je 15. 12. 2011 sprejela uredbo o krajinskem parku Radensko
polje. Soustanovitelj je ob!ina Grosuplje, ki je uredbo sprejela že leta 2009. Radensko polje je
vklju!eno tudi v evropski program Natura 2000.
Slika 2: Topografski prikaz Radenskega polja z okolico

Vir: Geopedia, 2013
Dobrepolje je skoraj 15 km dolgo, podolgovato suho kraško polje na zahodnem robu Suhe

krajine. Leži ob dinarskem prelomu na nadmorski višini 420–450 metrov ter meri približno 20
km2 (Natek, 2008, str. 21). #eprav so Struge pokrajinsko del kraškega Dobrepoljskega polja,
imajo nekatere naravne znamenitosti, ki jih lo!ijo od ostalega polja. To sta predvsem
mokrotni svet med Potiskavcem in Gmajnami jugozahodno od Brezij (imenovan Mlake) ter
izpostavljenost poplavam, ki se pogosto pojavljajo. Struge, katere se nahajajo v
jugovzhodnem delu Dobrepolja, so tako prehodna oblika med aktivnim in suhim kraškim
poljem (Meze, 1983).
Dobrepolje je ve!inoma suho polje, le v najožjem delu, imenovanem Mlake je ve!inoma
mokrotno obmo!je. Severozahodni del polja je širši, ravnejši in bolj poseljen, le ob!asno ga
dosežejo poplavne vode ponikalnice Rašice. Manjši potoki so v preteklosti že poplavili najnižji
del okoli Strug. Leta 2010 so obmo!je Dobrepolja prizadele katastrofalne poplave, podobne
velikim poplavam iz leta 1933.
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Slika 3: Topografski prikaz Dobrepolja z okolico

Vir: Geopedia, 2013
1.1

NAMEN IN CILJI

V zaklju!ni seminarski nalogi se bom ukvarjala s poplavami na Radenskem polju in v
Dobrepolju. Obe obmo!ji sta bili namre! v preteklosti že ve!krat poplavljeni. Predmet mojih
raziskav bodo predvsem velike (stoletne) poplave, njihova pogostnost, vzroki za njihov
nastanek ter seveda njihove posledice. Kot izhodiš!e prou!evanja bom vzela poplave iz leta
2010. Zanimal me bo tudi !loveški faktor pri poplavah. Je !lovek pripomogel k ve!jim
razsežnostim poplav, ter k ve!ji materialni škodi, ali so se nasprotno, naravnim procesom
uspešno prilagodili?
Za potrebe nadaljnje analize bom temeljito pregledala že obstoje!e prostorske akte, v
katerih so opredeljeni ukrepi proti poplavam. Zanimalo me bo predvsem, kako imajo
opredeljeno varstvo pred poplavami na ravni ob!in Grosuplje in Dobrepolje, ter kaj bi bilo
smiselno storiti, da se ne bi pove!ala ogroženost zaradi poplav.
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Med CILJE zaklju!ne seminarske naloge sem uvrstila:
1. Prou!itev dosedanjih poplav ter analiza pogostnosti, vzrokov in posledic na
Radenskem polju in Dobrepolju.
2. Ugotoviti, v kakšnem odnosu so poplave na obeh kraških poljih (ali so visoke vode
na Radenskem polju povezane s poplavami na Dobrepolju in obratno).
3. Primerjalna analiza poplav na Radenskem polju in Dobrepolju (razlike in podobnosti
visokih poplav, dejavnikov ter u!inkov).
4. Poiskati uspešne primere spopadanja z visokimi vodami. #e obstajajo uspešni
na!ini spopadanja s poplavami na Radenskem polju, ali jih je možno prenesti tudi
na Dobrepolje (in obratno)?
5. Prou!iti razvoj poselitve na poplavnem obmo!ju.
6. Ugotoviti, v kolikšni meri so poplave upoštevane v prostorskih aktih in kaj bi bilo
potrebno narediti, da se ne bi pove!ala ogroženost zaradi poplav.
1.2

DELOVNE HIPOTEZE

1. Poplave postajajo vse ve!ja in vse pogostejša grožnja, saj ljudje pri novogradnjah ne
upoštevajo opozoril in gradijo na potencialno nevarnih poplavnih obmo!jih.
2. Poplave na Radenskem polju in Dobrepolju med seboj niso povezane.
3. V ob!inskih in drugih prostorskih aktih so poplave ustrezno upoštevane kot omejitveni
dejavnik.
1.3

METODE DELA

Izdelava zaklju!ne naloge je obsegala kabinetno in terensko metodo dela. Najprej je bilo
potrebno pregledati obstoje!o literaturo, ki se je že ukvarjala s problematiko poplav na
prou!evanih obmo!jih. V kriti!en pregled sem tako vklju!ila seminarske, diplomske naloge,
razli!ne publikacije in monografije ter strokovne !lanke. Pregledala sem tudi ob!inske
prostorske na!rte ter ostale uredbe in direktive, ki obravnavajo problematiko poplav.
Uporabila sem tako pisne kot elektronske vire. Tako sem izbrala primerne vsebine in
pridobila osnovne informacije, ki so mi bile v veliko pomo! pri terenskem delu. Na terenu
sem opravila intervjuje z odgovornimi ljudmi na obeh ob!inah ter z doma!ini (predvsem
starejšimi), saj sem tako pridobila pomembne informacije, ki jih ni mogo!e zaslediti v
literaturi, saj gre za osebne izkušnje.
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PREGLED DOSEDANJEGA PROU"EVANJA

Že v preteklosti so raziskovalci veliko pozornosti namenjali kraških poljem. Po zapisih naj bi
prva na!rtna raziskovanja Radenskega polja opravil Jan Vladimir Hráský, ki je leta 1887
pripravil tehni!no poro!ilo za melioracijska dela. Sledila je izgradnja oziroma dograditev
železnice od Grosuplja do Ko!evja leta 1893, ki je dala nove možnosti za podrobnejša
raziskovanja, saj je trasa potekala mimo Radenskega polja. Pred 1. svetovno vojno so bili na
obmo!ju Radenskega polja dejavni !lani kluba Dren iz Ljubljane. Jamarji ter alpinisti, med
njimi tudi Rudolf Badjura, brata Josip in Pavel Kunaver in Josip Cerk so se zanimali predvsem
za kraške pojave na Radenskem polju in v njegovi okolici. #ušperk je bil tedaj izhodiš!e za
takrat še neraziskani kras. Leta 1911 so se spustili v brezno Marjanš!ica pri Predolah,
raziskovali pa so tudi jame in ponore na Radenskem polju. Pavel Kunaver je o tem pisal v
5

knjigi Kraški svet in njegovi pojavi (1922). Po prvi svetovni vojni so nadaljevali z
raziskovanjem jam zaradi nadaljevanja melioracijskih na!rtov (1932), jamski sistem Zato!ne
jame – Viršnica pa je podrobneje opisal Alfred Šerko (Šerko, 1938; cv: Peterlin, 2007). Šele po
drugi svetovni vojni so stekla podrobnejša prou!evanja Radenskega polja.
Leta 1954 so na Okrajnem ljudskem odboru Grosuplje na!rtovali obsežna osuševanja cele
Grosupeljske kotline ter posledi!no tudi Radenskega polja. V ta namen naj bi poleg
na!rtovanih ve!jih hidromelioracijskih jarkov zgradili še šest zadrževalnikov. Pozneje so v
prostorskem planu ostali le trije. Predvideni zadrževalniki so Veliki potok pri Veliki Stari vasi,
Podlomš!ica pod Slivniškim hribom in Brezje. Zgrajen je bil le slednji, predvsem za zaš!ito
novozgrajene stanovanjske soseske Son!ni dvori (Mikli!, 2013).
Geolog in speleolog Rado Gospodari! je leta 1973 prou!eval Zato!no jamo in Viršnico. V
sklopu raziskav poplavnega sveta v Sloveniji je geograf Drago Meze raziskoval in prou!eval
hidrološke zna!ilnosti Radenskega polja (1977) ter poplavna podro!ja v Grosupeljski kotlini
(1981). Ukvarjal se je tudi z geomorfološkimi razmerami na tem kraškem polju. Ivan Gams je
leta 1986 dopolnil Mezetove ugotovitve na podro!ju geomorfoloških in hidroloških razmer.
Novejše raziskave na tem podro!ju sta izvedla Barbara Lampi! in Aleš Smrekar (1997). V
zadnjih desetletjih nadaljujejo raziskovanje Viršnice, Zato!nih jam in ponora Pekel !lani
Jamarskega kluba Železni!ar iz Ljubljane (Peterlin, 2007, str. 12).
Milan Šifrer je leta 1967 opisal kvartarni razvoj doline Rašice in Dobrepolja. V sklopu
ve!letnih raziskovanj je Drago Meze v sodelovanju s Svetozarjem Ileši!em prou!il in z
geografskih vidikov podrobno dokumentiral poplavni svet v pore!ju Rašice z Dobrepoljem
(1979). Leta 1981 je geograf in krasoslovec Andrej Kranjc izdal Poro!ilo k poznavanju razvoja
krasa v Ribniški Mali gori.
O Radenskem polju in o Dobrepolju je pisal tudi Ivan Gams v monografiji Kras v Sloveniji v
prostoru in !asu. Podrobno je opisal geološke, geomorfološke, speleološke (Podpeška jama)
in hidrogeografske zna!ilnosti Dobrepolja, posvetil pa se je tudi poplavam (Gams, 2004). V
okviru krasa in fluviokrasa nizke Dolenjske je podrobno opisal jamski sistem Taborske jame in
Viršnice, prav tako je podrobno opisal geološke, geomorfološke in hidrogeografske
zna!ilnosti Grosupeljskega in Radenskega polja (Gams, 2004).
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3.1

GEOGRAFSKE ZNA"ILNOSTI RADENSKEGA POLJA
FIZI"NO#GEOGRAFSKE ZNA"ILNOSTI

Radensko polje uvrš!amo med manjša kraška polja v Sloveniji. Gre za tipi!no kraško polje,
lahko bi rekli tudi za šolski primer, saj ga odlikujejo vse zna!ilnosti pravih kraških polj. Ima
uravnano dno, ki je obdano z višjim kraškim obodom. Na polju lahko najdemo razli!ne kraške
oblike, kot so kraški izviri, ponori, estavele, jame itd. Po polju te!ejo tri ponikalnice,
Dobravka, Zelenka in Šica. Njihove vode s polja odtekajo v kraško podzemlje. Razpotegnjeno
je v dinarski smeri (severovzhod–jugozahod) in predstavlja podaljšek Grosupeljskega polja.
Grosupeljsko polje se proti jugovzhodu namre! zoži v povpre!no kilometer široko Radensko
polje. Po legi spominja na dva kilometra dolgo slepo dolino Temenice pri Ponikvah in enako
dolgo slepo dolino južno od Mirne pe!i. Nad Lazarjevo jamo se slabih 30 metrov na pobo!ju
nahaja udornica, na dnu katere je rov vodne jame Viršnica. Viršnica odvaja vodo iz Lazarjeve
in Zato!ne jame (Gams, 2004, str. 392).
Po mnenju Gamsa (2003), Radensko polje spada med prito!no–ponorniška kraška polja, ker
nanj pritekajo vode z Grosupeljskega vododržnega polja, te pa na kraškem polju poniknejo v
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podzemlje. Vendar takšna opredelitev velja ve!inoma le za severni del Radenskega polja. Po
mnenju Mezeta (1977), ki je raziskoval hidrološke zna!ilnosti Radenskega polja, je zanj
primernejša oznaka »odprto kraško polje«.
Grosupeljsko ter Radensko polje povezuje enotna kvartarna naplavna ravnica in skupni
hidrografski sistem (Melik,1955).
3.1.1 Geološke zna!ilnosti
S pomo!jo tektonike lahko razložimo nastanek Radenskega polja. Po sredini polja v dinarski
smeri poteka tektonski prelom. Potekal naj bi od Ilove gore vzhodno od gri!a Boršt nad Malo
Ra!no, nato po sredini polja, vzhodno od Kopanja do zožitve med Boštanjem in Gradiš!em,
zatem pa se izgubi na Grosupeljskem polju. Natan!nejša dolo!itev je težko dolo!ljiva zaradi
glinenih usedlin, ki prekrivajo mati!no podlago. Kraška polja so tektonsko zasnovana,
pomemben proces pa je zakrasevanje površja. Ob vsakem vzdolžnem prelomu se pojavljajo
tudi pre!ni prelomi, ki so pomembni, ker ob njih voda ponikne ali pa pride podzemeljska
kraška voda na površje. V prid temu govorijo tudi mo!no pretrte kamnine v Zato!ni in
Lazarjevi jami ter pri vhodu v Beznico, pa tudi smeri razpok v rupah na razgaljenem skalnem
dnu retij (Peterlin, 2002).
Slika 4: Geološka karta Radenskega polja in okolice

Vir: Osnovna geološka karta, List Ribnica, 1969
Obmo!je Radenskega polja, natan!neje njegovo obrobje, sestavljajo jurske karbonatne
kamnine. Severni in vzhodni del polja sestavlja sivi gosti apnenec z litiotidami, medtem ko
zahodno obrobje sestavlja oolitni apnenec in zrnat dolomit. Severovzhodno obrobje
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sestavljata spodnjetriasni pasast in zrnat dolomit (Buser, 1974). V okolici #ušperka lahko
poleg gostega temnosivega apnenca najdemo tudi svetlejši oolitni apnenec.
Vzhodno strmejšo stran Kopanja sestavljajo enaki sivi apnenci kot na obrobju polja.
Položnejši zahodni del pri Veliki Ra!ni pa je iz mo!no pretrte in dolomitizirane kamnine. Vršni
del gradijo plastoviti vodovzdržni kamninski skladi, ki blago padajo proti severnem pobo!ju,
kjer se nenadoma prevesijo v skalnato strmino. Tam izvira majhen, a stalen studenec
(Peterlin, 2002).
Debeli glineni nanosi prekrivajo mati!no podlago iz jurskih apnencev (Buser, 1974). Glinene
usedline je na Radensko polje nanesla Dobravka. V dnu retij je glina odplavljena do mati!ne
podlage. Tu lahko sklepamo o debelini glinenih nanosov: od pet metrov na zahodni do deset
metrov na vzhodni strani polja. Pokrita mati!na podlaga se torej rahlo spuš!a od zahoda
proti vzhod (Peterlin, 2002).
3.1.2 Geomorfološke zna!ilnost
Na obmo!ju Radenskega polja lahko zasledimo veliko kraških pojavov in oblik. Ker polje rahlo
visi od zahoda proti vzhodu, lahko na zahodnem robu najdem izvir Zelenke na vzhodnem
robu pa ponore in ponorne jame (Zato!ne jame, Lazarjeva jama). Zelo slikovita so retja, kjer
je odstranjena debela glinena plast in je zato dobro vidna mati!na podlaga. Retje je ljudski
izraz za estavelo (Peterlin, 2008, str. 22). Na Radenskem polju najbolj izstopa hum Kopanj.
Hum je osamljen gri! na kraški ravnini (Gams, 2004), ki je ostal kot del nekdanjega višjega
površja. Nastal je zaradi ve!je odpornosti kamnin proti raztapljanju. Okoliške kamnine je
znižala korozija (Burger, 2013).
Slika 5: Hum Kopanj na Radenskem polju

Vir: Burger, 2013
Za Radensko polje je zna!ilno tudi mokrotno obmo!je v severnem predelu, imenovano
Mokrine.
Re!ni meandri predstavljajo najpogostejšo tlorisno obliko nižinskih rek. Meandre na kraških
poljih v sou!inkovanju oblikujejo fluvialni (erozija, transport in sedimentacija) in denudacijski
procesi. Najbolj meandrotvorno aktivna na podro!ju Radenskega polja, je glavna struga
Dobravke. Je šolski primer delovanja in sou!inkovanja meandrotvornih procesov. Glavni
proces v strugi Dobravke je fluvialna erozija (predvsem bo!na na zunanjem delu in globinska
v notranjem delu meandra) ,saj se tu voda obdrži prakti!no celo leto (#ernuta, 2009).
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Slika 6: Poplavljeno Veliko retje; opazni so sledovi nedavne aprilske poplave

Foto: Špela Blatnik, 22. 6. 2013
3.1.3 Podnebne zna!ilnosti
Radensko polje sodi v osrednjo Slovenijo. Zaradi svoje lege blizu Grosuplja ima Radensko
polje podobne klimatske zna!ilnosti, vendar pa so skladno z vplivom reliefa prisotna
odstopanja od povpre!ja.
Ob!ina Grosuplje sodi med obmo!ja z zmerno celinskim podnebjem, za katere je zna!ilno
slede!e (Logar, 2008):
Povpre!na aprilska temperatura je nižja od povpre!ne oktobrske temperature.
Prevladuje celinski padavinski režim, z viškom padavin predvsem v zgodnjem
poletnem !asu in nižkom v zimskem !asu.
Povpre!na koli!ina padavin znaša med 1000 in 1300 mm.
Bolj specifi!nih in to!no dolo!enih zna!ilnosti podnebja za obmo!je Radenskega polja še
nimamo. V Veliki Ra!ni (325 m n. v.) je do leta 1981 delovala padavinska postaja, ki je
beležila koli!ino padavin na obmo!ju Radenskega polja. Od leta 1984 dalje je najbližja
padavinska postaja na obmo!ju Dobrepolja in sicer v Zdenski vasi (440 m n. v.). Iz tega lahko
ugotovimo, da imamo dokaj nepopolne podatke, pri katerih je potrebna tudi dolo!ena
prostorska ekstrapolacija.
S pomo!jo Arhiva meritev (ARSO, 2013) lahko sklepamo, da so dobljeni podatki dokaj skladni
zna!ilnostim zmerno celinskega podnebja. Ponovno je potrebno poudariti, da se na podatke
ne moremo povsem zanašati, saj na Radenskem polju ni ne padavinske ne klimatološke
postaje. Za podatke o povpre!ni koli!ini padavin je zato potrebno ekstrapolirati podatke iz
Zdenske vasi, !e pa želimo pridobiti podatke o povpre!ni temperaturi zraka (na višini 2 m) pa
je trenutno najbližja klimatološka postaja v Grosupljem (350 m n. v.), ki pa je za!ela delovati
šele leta 2009. V preteklosti je bila najbližja klimatološka postaja v Šmarju – Sap (342 m n.
v.), ki je beležila podatke do vklju!no leta 1982. Pri prostorskih ekstrapolacijah je zaradi
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nastalih razlik (oddaljenost, nadmorska višina …) potrebno upoštevati tudi ostale morfološke
zna!ilnosti površja, kamor podatke ekstrapoliramo.
Za Radensko polje torej velja, da so v povpre!ju aprilske temperature nižje od oktobrskih, v
povpre!ju pade med 1000 in 1300 mm padavin, ki pa so precej neenakomerno razporejene
tekom leta. Tudi !e primerjamo leta med seboj so opazna odstopanja.
Pri pregledu podatkov sem opazila, da je padavinska postaja Zdenska vas od leta 1984 4–krat
zabeležila nadpovpre!no letno koli!ino padavin glede na ostala leta.
Preglednica 1: Nadpovpre!ne letne koli!ine padavin glede na ostala leta
Padavinska postaja
ZDENSKA VAS

Leto
1985
1995
1996
1999
2010
1974
1969
2010

VELIKA RA"NA

Koli!ina padavin
1403,8 mm
1512,2 mm
1477,7 mm
1405,5 mm
1581 mm
399,9 mm
354,7 mm
335,6 mm

vir podatkov: ARSO, 2013
To se je zgodilo leta 1985 (1403,8 mm), 1995 (1512,2 mm), 1996 (1477,7 mm) in leta 1999
(1405,5 mm) (glej zgornjo tabelo). Po razpoložljivih podatkih je bilo leto 2010, ko so obmo!je
prizadele katastrofalne poplave, med najbolj namo!enimi. Padavinska postaja Zdenska vas je
v letu 2010 prejela 1581 mm padavin, samo v septembru, v !asu poplav, pa je padlo kar
335,6 mm padavin. To je tudi tretja najve!ja zabeležena mese!na koli!ina padavin, od kar
beležijo podatke. Maksimalna mese!na koli!ina padavin je bila zabeležena na padavinski
postaji v Veliki Ra!ni, oktobra leta 1974 (399,9 mm). Sledi mu avgust iz leta 1969 s 354,7 mm
padavin, ter september leta 2010 s 335,6 mm padavin.
3.1.4 Hidrogeografske zna!ilnosti
Na Radenskem polju v obi!ajnih razmerah najdemo tri povsem lo!ene vodotoke: Dobravko,
Zelenko in Šico. Vsak od teh vodotokov ima svoje vodozbirno obmo!je in posledi!no tudi svoj
vodni režim. Vode Radenskega polja se po daljšem deževju in pove!anem dotoku voda z
Grosupeljskega polja lahko združijo in Radensko polje poplavijo za ve! tednov. Ponorne vode
vseh treh re!ic nato podzemeljsko odtekajo proti izvirom Krke. V nadaljevanju so opisi
povzeti po Mezetu (1977) in delno po Peterlinu (2008).
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Slika 7: Prikaz poti vodotokov ob razli!nih višinah vode

Vir: povzeto po Peterlin, 2008
DOBRAVKA
Vodotok Dobravka dobi takšno ime po združitvi vod Grosupeljš!ice in Podlomš!ice, ki
prite!eta z Grosupeljskega polja. Do soto!ja pride južno od Malega Mla!eva, tik preden
Dobravka prite!e na Radensko polje. Oba potoka sta bila v preteklosti regulirana. Dobravka
vijuga po koritasti strugi, ki jo je vrezala v glinene nanose južno od boštanjskega gri!a. Tu je
struga tako globoka, da je dosegla živoskalno apnen!asto podlago. V njej so dobro vidne
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rupe 1 , skozi katere voda odteka v podzemlje. V !asu nizkih vod, voda ponika v glavnem
ponoru imenovanem Veliko Retje. Ob obilnejših padavinah in porastu vode v strugi pa Veliko
Retje pove!ane koli!ine vode ne more sprejeti. Voda se zato za!ne razlivati naprej v bližnja
retja na desnem bregu struge, ki imajo v dnu tudi manjše rupe, kamor ponika voda. Ko se
tudi ta napolnijo z vodo in ne morejo ve! opravljati svoje funkcije, se narasle vode Dobravke
na vzhodnem delu glavnega ponora prelijejo po suhi strugi pod vasjo Zagradec. Tam se
struga obrne proti jugu in za!ne vijugati. Podaljšana Dobravka nato ponikne v ponorno jamo
Beznica. Ob zelo visokih vodah se zapolni tudi ponor Beznica. Takrat se del podzemne vode
še enkrat pojavi na površju v manjšem kraškem izviru. Doma!ini ta pojav imenujejo Teko!a
rupa. Po približno 20 metrih ponovno ponikne. #e pritok podzemne vode še naraš!a, potem
se Teko!a rupa spremeni v majhno presihajo!e jezero. Kadar je vode še vedno preve!, za!ne
te!i po sicer neaktivni strugi ob vzhodnem robu polja proti Zato!nim jamam. Ob izjemno
visokih poplavah na Radenskem polju del teh ponornih voda Dobravke še enkrat privre na
površje v vzhodno leže!em Lu!kem dolu, pod imenom Radenš!ica (Gams, 2004, str. 394).
Slika 8: Z vodo zapolnjeno Veliko Retje (glavni požiralnik Dobravke)

Vir: Geopedia, 2013
ŠICA
Kraška ponikalnica Šica izvira pod vasjo Mala Ra!na. Ima dva izvira, ve!jega stalnega (Slika 9)
ter drugega, slabih 100 metrov vzhodneje od glavnega, ki pa deluje le ob obilnejših
padavinah. Šica je ime dobila po drugem, nestalnem izviru. Gre za skrajšano obliko Sušice,
kar v ljudskem jeziku pomeni nestalni vodotok. Ime Šica se je obdržalo, !eprav je ta vodotok

1

Rupa – podobno kot požiralnik je rupa špranja v skalnem dnu; navadno se ta oznaka uporablja za odprtine v
skalnem dnu retij ali estavel, od koder vre oziroma kamor ponika kraška voda (Peterlin, 2008, str. 22).
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stalen. Izvir Šice napaja podzemna voda Rašice (prvi! prite!e na dan na južnem robu
Radenskega polja) (Gams, 2004, str. 366).
Od izvira do ponora v Zato!nih jamah mo!no vijuga. Prav tako kot Dobravka, je tudi Šica
svojo strugo vrezala v glinene nanose, a plitveje. Ko prvi! prite!e do vzhodnega roba
Radenskega polja, se na stiku z apnencem del vode za!ne izgubljati v razpokah v kamninski
podlagi. Nato se še enkrat odmakne od pobo!ja, zavijuga ter nato dokon!no ponikne v
Zato!ni jami. Ob nizkem vodostaju se voda Šice izgubi že v razpokah pred Zato!no jamo, ob
srednjem vodostaju ponika v jamo, ob visokih vodah pa se napolni tudi ta. Takrat se višek
vode preto!i po sicer suhi strugi do Lazarjeve jame. Ko sta obe jami zapolnjeni, za!ne
nastajati ob!asno jezero, ki se širi proti vasem Mala in Velika Ra!na. Ob ekstremnih poplavah
voda Šice ponovno pride na dan v izviru Radenš!ice v Lu!kem dolu (Melik, 1955).
Slika 9: Izvir Šice po mo!nem deževju

Foto: Špela Blatnik, 1. 4. 2013

ZELENKA
Zelenka izvira v lijakastem izviru na zahodnem robu Radenskega polja pod vasjo Predole,
blizu zaselka Pirka. Izvir je v bistvu retje oziroma estavela. Ve!ji del leta je struga Zelenke
suha. Vodozbirno zaledje Zelenke so verjetno manjše ponikalnice v Škocjanskih hribih, ki
ponikajo v podzemlje tri kilometre zahodno od Radenskega polja.
Ko po obilnejšem deževju podzemne vode napolnijo izvir Zelenke, se višek vode za!ne
prelivati po ozki in deloma regulirani strugi !ez polje proti vzhodu tik ob severnem vznožju
Kopanja, nato pa se usmeri proti vzhodnemu robu. Del visokih voda se razlije v bližnja retja
Garjevec in Sihurka, ostala voda pa se izgubi v skalnih razpokah v dnu ali ob robu struge,
kon!a pa se v ponoru Pekel. Po zamo!virjenih sledeh nekdanjih strug lahko sklepamo, da se
je Zelenka v preteklosti bolj prosto razlivala, posledi!no pa je voda zastajala na polju. Z
regulacijami v prvi polovici prejšnjega stoletja so umetno uredili za!etek ter konec Zelenke
ter tako delno odpravili zastajanje vode.
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Slika 10: Lokacija kraških pojavov na Radenskem polju

vir: Osnovna karta PISO, dopolnjeno Blatnik, 2013
3.2

DRUŽBENO#GEOGRAFSKE ZNA"ILNOSTI

3.2.1 Razvoj poselitve
Poselitev na Radenskem polju se v zadnjih desetletjih ni bistveno spremenila. Prebivalci so
verjetno dobro poznali delovanje Radenskega polja, saj so vas Velika Ra!na zgradili južno od
Kopanja na zahodnem robu polja, do koder poplavna voda ne seže. Vedeli so, da visoka
poplavna voda prite!e s severa in te!e po vzhodnem robu polja, kjer se razliva, preden
doseže ponorne Zato!ne jame, ter se temu tudi ustrezno prilagodili s samo lokacijo vasi.
Takratna Velika Ra!na je bila manjša. Njen razvoj in širitev je potekal predvsem v smeri proti
#ušperku in proti zahodnemu robu polja. Nova naselja na Radenskem polju niso nastajala,
razvoj je bil usmerjen predvsem v vasi Velika in Mala Ra!na. Sedaj ima Velika Ra!na 234
prebivalcev, Mala Ra!na pa 182 prebivalcev (Ob!ina Grosuplje, 2013).
V Zagradcu so najnižje hiše ogrožene le ob ekstremnih poplavah (Meze, 1981). Najnižje hiše
stojijo na nadmorski višini okoli 325 m, medtem ko je ve!ji del vasi postavljen na nadmorski
višini okoli 332 m. Ob pogostih poplavah je poplavljena cesta pri najnižjih hišah.
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Slika 11: Vas Velika Ra!na v prvi polovici 19. stoletja

Vir: Franciscejski kataster, 1823–1869
Slika 12: Levo Boštanj, desno pa naselje Zagradec pri Grosuplju

Vir: Geopedia, 2013
Radensko polje je od leta 2011 (ob!ina Grosuplje je zanj dala pobudo že prej) zavarovano kot
krajinski park, za katere veljajo dolo!ene omejitve. Vklju!eno je tudi med obmo!ja z Naturo
2000. V uredbi (Uredba o …, 2011), je zapisano, da na obmo!ju Radenskega polja ne smejo
nastajati nova centralna središ!a, kjer bi se razvilo novo naselje. Dovoljena je le širitev že
obstoje!ih naselij, vendar je pri tem potrebno upoštevati veljavni Ob!inski prostorski na!rt.
Velika Ra!na je zaš!itena kot kulturna dediš!ina, predvsem zaradi vaškega jedra. Poleg
bližnjega poplavnega obmo!ja je tudi to omejitveni dejavnik. V OPN–ju je zapisano, da je
dolo!ena širitev Velike Ra!ne možna le v severnem delu, v južnem delu pa so pustili prostor
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za rekreacijske površine. Drugod se Velika Ra!na ne more širiti, saj bi to pomenilo, da bi se
gradilo na poplavno ogroženem obmo!ju. Mala Ra!na se v dolini ne more ve! širiti, saj so že
obstoje!e hiše ob ve!jih poplavah poplavljene, se pa širi na jug proti #ušperku.
3.2.2 Raba tal
Raba tal je precej enostranska, saj na obmo!ju rednih poplav uspeva le trava slabše
kakovosti, ki je ve!idel kisla. Ob gnojenju bi bila tla sicer primernejša za pridelavo krme, kar
pa je zaradi pogostih poplav, ki bi gnojila sprala, brez pomena. Katastrofalne poplave
dosežejo le posamezne njive, kar kaže na to, da so se ljudje znali prilagoditi naravnim
danostim (Lampi!, 1998).
Severni del Radenskega polja, predvsem v okolici Dobravke, je bolj mokroten ter mo!virnat.
Prevladujejo barjanski travniki ter trsti!je. Drugod v dnu polja prevladujejo trajni travniki
ponekod že porasli z gozdnim drevjem. V okolici Zagradca prevladujejo njive in vrtovi, izjema
je obmo!je južno od Zagradca, kjer zaradi pogostih poplav prevladujejo travniki.
V osrednjem delu Radenskega polja, kjer je bolj mokrotno, prevladujejo trajni ter barjanski
travniki. V okolici Kopanja, predvsem ob vznožju ter v okolici Velike Ra!ne, se že pojavljajo
njive, medtem ko na njegovi vzhodni strani, še prevladujejo trajni travniki. Na Slika 13 se
dobro vidi, kako so prebivalci prilagodili rabo tal poplavam. Do koder segajo redne poplave,
prevladujejo trajni travniki, njive pa so v okolici, ki jih redne poplave ne dosežejo.
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Slika 13: Prikaz dejanske rabe tal v okolici Zagradca in Velikega retja (zgoraj) in v okolici
Kopanja ter Velike Ra!ne (spodaj)

Vir: MKO – GERK, 2013
V preteklosti so želeli mokrotna tla osušiti. Prvi poskus osuševanja so v 60. letih 20. stoletja
opravili z rezanjem meandrov Šice, s !imer so želeli pospešiti vodni odtok (Meze, 1981).
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4
4.1

GEOGRAFSKE ZNA"ILNOSTI DOBREPOLJA
FIZI"NO#GEOGRAFSKE ZNA"ILNOSTI

Dobrepolje po Gamsovi klasifikaciji uvrš!amo med suha kraška polja (brez stalne teko!e
vode) Dinarskega krasa Slovenije (Gams, 2004, str. 367). Po fizi!no"geografskih zna!ilnostih
gre za skrajni severozahodni del Suhe krajine. O takšni regionalni pripadnosti so pisali že
Valvasor, Šlebinger, Melik ter Zupan!i! v svoji diplomski nalogi (1988). Melik je o tem pisal v
monografiji Posavska Slovenija. » … ime Suha krajina bomo uporabljali za vse ozemlje od
Dobrepolj do spodnje Temenice …« (Melik, 1959, str. 407). Dobrepolje sestavljata
Dobrepoljska ter Struška dolina. Povezuje ju mokrotno obmo!je imenovane Mlake.
Dobrepolje ima zna!aj zaprtega polja (Melik, 1959, str. 422). Na vzhodni strani se dviga
Korinjska planota, z najvišjim vrhom na 773 m n. v. (Planski vrh). Na zahodni strani se strmo
dviga Mala gora, ki je tipi!en tektonski gorski !ok. Njen glavni ostanek planote se nahaja na
nadmorski višini 740"800 m, najvišji predeli segajo do 964 m n. v. (Melik, 1959, str. 423).
Dobrepolje je zasnovano in izoblikovano na podolžni prelomnici (Melik, 1959) ki poteka v
dinarski smeri (severozahod"jugovzhod). Leži na nadmorski višini okoli 430 metrov. Polje je
dolgo skoraj 15 km, najširše je na severu 3,8 km, proti jugu pa se za!ne ožiti. Najožji del
Dobrepolja so Mlake, ki so široke zgolj okoli 350 metrov. Pri vasi Potiskavec se obmo!je
za!ne postopoma širiti, tako da je obravnavano obmo!je (z gravitacijskim središ!em v vasi Pri
cerkvi – Struge) široko okoli 1,3 km. Poleg postopne zožitve se postopoma znižuje tudi
nadmorska višina Dobrepolja. Najvišji predeli so severni deli Dobrepolja, z nadmorsko višino
okoli 442 metrov (vas Videm), nato pa se relief postopno znižuje (434 m.n.v. Kompolje),
dokler Mlake postopoma ne preidejo v najnižji del kraškega polja v Struge, ki ležijo na
nadmorski višini 416"420 metrov. Struge predstavljajo jugovzhodni del Dobrepolja. Obmo!je
Strug ima drobno raz!lenjeno površje – številni požiralniki, estavele ter krajše struge, ki jih
voda zapolni ob mo!nejšem in ne le ob ekstremnem deževju. Raz!lenjeno površje
obravnavanega obmo!ja vodi v domnevo, da poplavne vode ve! materiala odnašajo kot
prinašajo (Drobni!, 1999).
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Slika 14: Obmo!je Strug z razpršeno poselitvijo ter prevladujo!o rabo tal; levo se strmo dviga
pobo!je Male gore

foto: Špela Blatnik, 3. 4. 2011
4.1.1 Geološke zna!ilnosti
Z geološkega vidika se Dobrepolje uvrš!a k dolenjsko"notranjskim mezozojskim grudam. V
tem tektonskem obmo!ju so se razvili vsi skladi od perma navzgor preko triasa, jure in
zgornje krede. Tu imajo strukturni elementi prevladujo!o dinarsko smer (Buser, 1974).
V jurski dobi je bilo ozemlje prekrito z obsežnim in plitvim morjem (na to nakazujejo oolitni
apnenci). V spodnjem in srednjem liasu je prišlo do odlaganja apnen!eve bre!e z vmesnimi
plastmi apnenca. Na jugozahodnem delu Male gore lahko najdemo temno sive do !rne,
debelozrnate skladovite dolomite, datirane v spodnji lias. V zgornji juri so se še naprej
odlagali apnenci in dolomiti (Buser, 1974).
Jurski apnenci, predvsem sivi in oolitni apnenci, gradijo severovzhodno obrobje ter Malo
goro. Kredni sivi in beli apnenci z vložki zrnatega dolomita sestavljajo severozahodni in
celotni vzhodni rob polja (Buser, 1974). Ob zahodnem robu Strug se strmo dviga pobo!je iz
sivega gostega in oolitnega apnenca (Reber), vzhodni položnejši rob polja pa sestavlja siv
apnenec z vložki dolomita (Buser, 1974).
Melik je v Posavski Sloveniji pisal, da je Dobrepolje sprva preoblikovala reka, ki je tekla v
prvotno Rašico, kasneje pa so nastopili tektonski udori (nastanek kotline na severnem delu
polja) (Mleik, 1959, str. 425).
Dno kraškega polja prekrivajo holocenske naplavine, predvsem prodnato"ilovnate. Te kažejo
na to, da je na to obmo!je v pleistocenu pritekala normalna reka, ki je polje zasipavala s
prodom in peskom, ponekod pa tudi z glino (Melik, 1959, str. 426).
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Slika 15: Geološka karta Dobrepolja in okolice

vir: Geološka karta, List Ribnica (1969)
Šifrer (1967) je zapisal, da je Dobrepolje v glavnih potezah nastalo že ob koncu pliocena, iz
kvartarnega obdobja so le sedimenti, ki jih je Rašica nanosila iz zgornjega dela doline.
Omembe vreden je dobrepoljski prelom, ki prav tako kot žužemberski, poteka v dinarski
smeri. Dobrepoljski prelom poteka iz Škocjanskega podolja preko naselja Ponikve in pride za
Videmskim hribom pri Podpe!i na zahodni rob Dobrepoljske doline. Nato poteka ob robu
polja do Podgore, kjer rahlo zavije proti cesti Videm – Kompolje in v naselju Kompolje poteka
približno po trasi ceste. Na obmo!ju Mlak se približa hribovju Male gore in ob njenem robu
nadaljuje proti Ko!evski – Vrbovec.
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4.1.2 Geomorfološke zna!ilnosti
Dno kraškega polja je v glavnem sestavljeno iz štirih delov (Meze, 1983):
1. prodni vršaj z bolj ali manj gladko naplavno ravnico na severozahodu
2. naplavna ravnica v osrednjem dela Dobrepolja, raz!lenjena z rupami in manjšimi
dolinicami in plitvimi kotanjami
3. mokrotne Mlake
4. debelejša plast naplavine in prepereline z mnogimi rupami (Struge)
Slika 16: Naplavna ravnica je raz!lenjena s številnimi manjšimi in ve!jimi rupami

foto: Špela Blatnik, 3. 4. 2011
Na zahodnem robu vršaja je izdelana neizrazita struga, ki je namenjena podaljšani strugi
Rašice ob visokih vodah. To!na debelina naplavine ni ugotovljena, a po bližnjih plitvejših
kotanjah in okoli osem metrov globoki Jami, sklepajo, da je debelina fluvialnih sedimentov
precejšna. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je Rašica svoje naplavine odlagala
na zakraselo površje, zato je debelina nanosov lahko precej razli!na že na kratke razdalje
(Meze, 1983).
Akumulacijska terasa v Strugah ni enotna, pa! pa je intenzivno raz!lenjena. Prerezana je s
številnimi suhimi strugami, ob katerih je ponekod ožji pas naplavne ravnice. V ob!asnih
strugah in ob njih so številne rupe, ki požirajo poplavno vodo, tako kot npr. Krašev!eva in
Klincova rupa v Trži!u ter Hrenova in Jerman!eva v Kolen!i vasi. Med strugami so hrbti in
police, ozna!ujo! površje akumulacijske terase. Posebej zanimiva je dolga struga na
zahodnem robu doline, ki poteka od Potiskavca mimo Trži!a v Podtabor. Skoraj v celoti se
nahaja v apnencu, kar je razvidno tudi po številnih plitvih kotanjah, ki ob visoki vodi bruhajo
vodo. Prva, najaktivnejša ima funkcijo estavele, saj vodo tudi požira. Akumulacijska terasa je
najlepše ohranjena med Potiskavcem, Kolen!o vasjo in Trži!em, na kateri se vasi tudi
nahajajo (Melik, 1983).
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Glede na globino rup, lahko sklepamo, da je debelina nanosov debela okoli tri metre.
Obmo!je Dobrepolja in Strug zaznamuje drobno raz!lenjeno kraško površje. Opazimo lahko
številne požiralnike, estavele ter krajše suhe struge, ki se napolnijo že ob mo!nejšem
deževju. Na zahodnem robu ob mo!nejšem deževju za!nejo delovati številni izviri, ki bruhajo
vodo iz podzemlja, voda pa na površje prihaja tudi iz številnih jam. Zanimive so rupe, ki
opravljajo funkcijo estavel.
Slika 17: Potiskavška jama pod Malo goro

foto: Špela Blatnik, 3. 4. 2011
4.1.3 Podnebne zna!ilnosti
V Dobrepolju sta do leta 2004 delovali dve padavinski postaji, danes pa podatke beleži le
padavinska postaja v Zdenski vasi. V Strugah je do leta 2004 neprekinjeno delovala in beležila
podatke, padavinska postaja Podtabor. Postavljena je bila na nadmorski višini 420 metrov,
med tem ko se padavinska postaja Zdenska vas nahaja na nadmorski višini 440 metrov.
Razlika v nadmorski višini je torej majhna. Padavinska postaja v Zdenski vasi beleži podatke
od leta 1984 dalje.
Za prikaz podatkov sem izbrala padavinsko postajo Podtabor, saj se nahaja v Strugah. Izbrala
sem !asovno obdobje 1990"1999, zanimalo me je predvsem, koliko padavin je padlo v
posameznih mesecih. Povpre!ne mese!ne koli!ine padavin sem nato prikazala v klimogramu.
#e se osredoto!imo na dobljeni klimogram, opazimo, da je najve! padavin v 10"letih padlo
pozno spomladi in jeseni. Za bolj natan!ne podatke bi moralo biti !asovno obdobje precej
daljše. Povpre!na letna koli!ina padavin v dolo!enem !asovnem obdobju je znašala 1349,7
mm. Povpre!je letna koli!ina padavin v obdobju razpoložljivih podatkov (1961"2004) pa je za
Podtabor znašala 1419,25 mm. Padavinska postaja ne beleži podatkov o temperaturi. V
poletnih mesecih prihaja predvsem do konvekcijskih padavin.
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Slika 18: Prikaz povpre!ne mese!ne koli!ine padavin (1990"1999) za padavinsko postajo
Podtabor
Mesec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
avg
sep
okt
nov
dec

Vir: ARSO, 2013

Koli!ina
padavin (mm)
57
57
78,4
115,2
112,2
141,6
105,7
121,3
127,9
173,9
151,1
119,4

Meritve na padavinski postaji Zdenska vas potekajo od leta 1984. V obdobju od za!etka
merjenja pa do leta 2004 je povpre!na letna koli!ina padavin znašala 1302,3 mm. V
izbranem !asovnem obdobju (1990"1999) pa je povpre!na letna koli!ina padavin znašala
1313,17 mm, kar je malenkost manj kot so zabeležili na padavinski postaji v Podtaboru.
V Veliki Ra!ni je v !asu 1962"1981 delovala padavinska postaja. V tem obdobju je povpre!na
letna koli!ina padavin znašala 1324,9 mm. Žal podatkov za izbrano obdobje (1990"1999) za
padavinsko postajo Velika Ra!na ni, tako da doti!ne primerjave ne morem narediti. Najbližja
padavinska postaja za Radensko polje je tako padavinska postaja v Zdenski vasi. Radensko
polje in Dobrepolje lo!i kratka zra!na razdalja, tako da menim, da ve!jih odstopanj v
podnebnih zna!ilnosti ni. V tabeli so prikazana povpre!ja za posamezne mesece, za obdobje
1990"1999.
Slika 19: Prikaz mese!ne koli!ine padavin (1990"1999) za padavinsko postajo Zdenska vas
Mesec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec

vir : ARSO, 2013
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Koli!ina
padavin (mm)
49,1
53,5
66,1
105,3
102,1
145
103,8
119
139
176,2
145,9
107,8

4.1.4 Hidrogeografske zna!ilnosti
Dobrepolje je del hidrografskega zaledja Krke. Vode v dolini se ve!inoma pretakajo pod
površjem; le ob obilnejšem in ve!dnevnem deževju se Rašica razlije po suhi strugi ob
zahodnem robu, vse do za!etka Vidma. Ob!asni vodni tokovi pridejo na plan iz kraških jam in
bruhalnikov ob vznožju Male gore, nato pa poniknejo ob robu polja v ponikvah in
požiralnikih. Rašica ponika v Ponikvah. Del te vode nato podzemno te!e k izviru Šice na
Radenskem polju, nato v izvir Krke, drugi del te!e direktno proti izvirom Krke (Drobni!, 1999;
Gams, 2004). Ko požiralniki v Brdavsovem ne zmorejo vse vode, Rašica podaljša svoj tok v
Dobrepolje.
Še v pliocenu je prišlo do zakrasevanja, z njim do izdelave kraškega polja ter tvorbe suhih
dolin. Ena poteka od jugovzhoda v Dobrepolje, druga pa iz Dobrepolja na sever proti
Radenskemu polju in severozahodu v Grosupeljsko kotlino. Dobrepolje je bilo izoblikovano
že pred nastopom kvartarja. Vanj se je v dobi obstajanja nadzemsko teko!ih voda stekala
tudi Rašica, verjetno pa tudi še kasneje, ko se je površje polja nagnilo proti jugovzhodu in se
je tok na sever oziroma severozahod obrnil v nasprotno smer. V pleistocenu se je prekinil
normalni kraški proces, ko je Rašica z obilnejšo naplavino zapolnila ponikve in podaljšala
nadzemni tok do Dobrepolja. Po pleistocenu je sledila prekinitev toka Rašice. V izjemnih
primerih poplavna voda Rašice doseže Struge v skrajnem jugovzhodnem delu polja in v
kombinaciji z drugimi kraškimi dotoki z zahodnega obrobja povzro!i katastrofalne poplave.
Obmo!je Strug je prepredeno s številnimi ponikalnicami, izviri, rupami, požiralniku itd.
Poplave so pogoste, na nekaterih predelih v manjšem obsegu celo vsakoletni pojav (Meze,
1983).
Posebnost je Podpeška jama, ki je znana po poudarjenem vodoravnem vhodu, iz katerega v
!asu poplav te!e voda. Ko ni poplav, voda vzporedno te!e po jami, in ne po polju.
Kompoljska jama, ki je locirana na za!etku Mlak, je ob!asni bruhalnik, ki prav tako za!ne
delovati ob obilnejšem deževju in poplavah (Šiško Novak, 2011).
Ob vznožju Male gore (#etež – Potiskavec) se nahaja ve! jam: Tatarca, Zelenka,
Potiskavška jama. Od tod se vije ob!asna suha struga proti jugovzhodu. Sredi polja se razširi
v jezerce Krnico, od tod pa struga meandrira proti koncu polja do ponora Vidmarce. V okolici
Podtabora se nahajata dve jami, Kav!ja ter Podtaborska jama.
Struge (ime so dobile po suhih strugah) se nadaljujejo jugovzhodno od Mlak (podobno
Morkinam na Radenskem polju; mokrotno, poplavljeno), katerih glavni del je med naselji
Potiskavec, Rapljevo, Podtabor in Pri Cerkvi Ve!ina naselij leži na akumulacijski terasi. V
Strugah je ve! manjših jam in skupno 15 izvirov ter globoka estavela Zden!anov dol, kar vse
pri!a, da je dno polja blizu piezometri!ne gladine (Gams, 2004, str. 368). V Struge prite!e
tudi podzemna voda iz jame Tentere (Melik, 1959, str. 427).
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Slika 20: Prikaz rup (ozna!ene s pomo!jo doma!inov) in jam na obmo!ju Strug

MLAKE

Vir: osnovna karta PISO, dopolnjeno Blatnik, 2013
4.2

DRUŽBENO#GEOGRAFSKE ZNA"ILNOSTI

4.2.1 Razvoj poselitve
O poselitvi Dobrepolja je pisal že Melik. Ob vlažnih Mlakah sta se zaselka #retež in Brezje
umaknila na višje, suho zakraselo dno. V širšem severnem delu opazimo vasi po vsej ravnini,
tako na robu kot na sredini polja. Nekatere vasi so nastale ob cesti (Zdenska vas, Bruhanja
vas), nekatere pa okoli vaškega središ!a (Mala vas). Zanje je zna!ilen pravilni tloris. V
razgibanih Strugah opazimo le zaselke in manjše vasice, razporejene po višjih predelih dna
(Melik, 1959, str. 427). Iz Franciscejskega katastra je mogo!e ugotoviti, da se je od prve
polovice 19. stoletja poselitev vasi Pri cerkvi nekoliko spremenila, a ne bistveno. Že v
preteklosti so vedeli, katero obmo!je je poplavno ogroženo, zato tam obi!ajno niso gradili.
Vas se je za!ela širiti, opazne so novejše hiše, gradili so jih bolj na vzhodnem robu Strug. Vas
se torej ni širila proti vasi Paka, kjer je obmo!je poplav.
Vas Paka stoji na nekoliko višjem svetu na nadmorski višini 420 metrov, zato se lahko
nekoliko ognejo katastrofalnih poplavah, kot so bile poplave leta 2010. Paka je bila
omenjenega leta oto!ek sredi vode. Bili so odrezani od sveta, dostop je bil možen le s !olni, a
vsaj hiše niso bile poplavljene. Vas Podtabor leži na nadmorski višini okoli 415 metrov, zato
jo ve!je poplave tudi hitreje dosežejo.
Ve!ji del Strug je zgrajen na ostanku akumulacijske terase. Na njej so nastale vasi Potiskavec,
Trži!, Kolen!a vas, Paka ter del Lipe in Pri Cerkvi. Vasi Rapljevo, Ravni ter Podtabor so v celoti
postavljene na krednem apnencu (Šiško Novak, 2011).
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Slika 21: Vas Potiskavec v 19. stoletju

Vir: Reambulan!ni kataster za Kranjsko (1867"1882)
Po pripovedovanju doma!inov se danes poselitev usmerja na obrobne višje predele
(predvsem na vzhodnem robu polja), zato je zelo malo novogradenj znotraj poplavnega
obmo!ja. Kljub temu, pa vedno obstajajo izjeme. Na ob!ini so obravnavali primer, ko je imel
doma!in hišo (starejše gradnje) na višjem predelu (polici), kjer jo poplavne vode niso
dosegle, kozolec pa nižje v depresiji, ki je pogosto poplavljena. Parcela, kjer je stal kozolec, je
opredeljena kot zazidljiva posest. Zato je lastnik kozolec podrl in tam postavil novo
stanovanjsko hišo. Seveda je bila ob naslednjih ve!jih poplavah poplavljena. Nespametno
ravnanje, s katerim je stanovanjsko hišo izpostavil nevarnosti poplav.
Poselitev se je kasneje za!ela širiti na bolj vzpete predele ob robu polja, na poplavnih
obmo!jih pa se na!eloma ni ve! gradilo, saj je v Strugah vse manj interesa po novogradnjah.
Pri pogovoru z Grm Gregori! (2013) sem izvedela, da lahko vsak dobi novo gradbeno
dovoljenje za postavitev hiše ravno na poplavni ravnici. Zanimalo me je, kako to, da ob!ina
sploh izda taka dovoljenja. Situacija je slede!a: obmo!je Strug nima uradno predpisanega
obmo!ja, kje se lahko gradi in kje ne. Narejena je sicer poplavna študija obmo!ja, ki pa nima
bistvenega vpliva na izdajanje dovoljenj. Vse kar imajo, je ustno izro!ilo, ki pa ni uradno
potrjeno. Kar pomeni, da lahko posameznik dobi gradbeno dovoljenje brez da bi delavec z
ARSO"a prišel pregledat to obmo!je. Ravno sedaj imajo »probleme« z nekim kmetom, ki na
vsak na!in ho!e graditi na poplavni ravni, kljub temu da je bil v zadnjih poplavah skoraj cel
bager pod vodo. Šele leta 2004 so naredili prvo informacijsko bazo poplavnih površin.
Temeljila je na sestankih, kjer so se sre!evali doma!ini in si izmenjavali izkušnje s poplavami.
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Slika 22: Prikaz zelo redkih (ekstremnih) poplav v okolici Potiskavca

vir: Atlas okolja, 2013
4.2.2 Raba tal
Na celotnem obmo!ju Strug prevladujejo njive in travniki. Najve!ji delež predstavljajo trajni
travniki, veliko je tudi gozda. V okolici vasi so njive na rjavih pokarbonatnih prsteh, vrtovi ter
rastlinjaki. Posamezna zamo!virjena obmo!ja prekrivajo barjanskimi travniki.
V okolici Lipe in Kolen!e vasi so manjša obmo!ja ekstenzivnih sadovnjakov. Njihova površina
znaša približno 55 arov (GERK " MKO, 2013).
Slika 23: Prikaz rabe tal v Strugah
EKSTENZIVNI
SADOVNJAKI

NJIVE

TRAJNI
TRAVNIKI

Vir: GERK – MKO, 2013
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5

VE"JE POPLAVE NA RADENSKEM POLJU

Ve!ina odstavka o poteku poplav na Radenskem polju je povzetega po Dragu Mezetu, ki se je
v preteklosti ukvarjal s hidrogeografskimi zna!ilnostmi Radenskega polja, in je svoje
ugotovitve zapisal v Geografskem zborniku iz leta 1981 pod naslovom Poplavna podro!ja v
Grosupeljski kotlini.
Poplave na Radenskem polju so zelo pogoste. Zaradi reguliranih tal na Grosupeljskem polju
so poplave na tem kraškem polju postale intenzivnejše, nastopajo hitreje ter se zelo pogosto
po vzhodnem delu polja podaljšajo na jug k Šici. Pred regulacijo se je to le redko dogajalo.
Zanimivo pa je, da voda sedaj hitreje odte!e, kar velja predvsem za toplo polovico leta.
Lo!imo dva tipa poplav:
Poplave Šice
Šica poredko samostojno poplavlja. Vzrok redkejšim poplavam je globoko korito Šice ter
urejeni požiralniki v Zato!nih jamah. Samostojne ekstremne poplave Šice zalijejo predvsem
jugovzhodni del polja pred ponorom, imenovanem »v dnu«. Povodenj je kratkotrajna, saj
zaradi velike zmogljivosti Zato!nih jam in voda hitro odte!e ter ne naredi ve!je škode.
Poplave Dobravke
Ob normalnem vodostaju se vsa voda Dobravke steka v požiralnik Veliko retje. Že ob
manjšem porastu vode je presežena normalna zmogljivost požiralnika, zato za!ne voda v
kotanji pred požiralnikom naraš!ati. Tako se ustvari podaljšana struga Dobravke, ki poteka
mimo Zagradca na jugovzhod v Beznico. Zmogljivost Beznice je majhna, zato poplavna voda
hitro naraste in zalije bližnjo naplavno ravnico. Takrat del vode za!ne iztekati proti trem
pomožnim požiralnikom: Kote, Mihovka in Panšce. Tudi pomožni požiralniki so kmalu
napolnjeni s poplavno vodo. V Kotah se poplavna voda združi s poplavno vodo Dobravke,
Mihovka in Panšce pa sta zvezani z njo le po ozki strugi. Z naraš!anjem Dobravke se za!nejo
polniti sistemi estavel. V plitvejših se voda združi in se ob porastu zlije v plitvo in neenako
široko travno strugo, ter te!e po njej ob vzhodnem robu polja proti jugovzhodu. Na
jugovzhodu se poplavna voda spoji z naraslo vodo estavel ter se ob Sihurki vzhodno od
Kopanja združi z Zelenko, ki prite!e iz estavele vzhodno od Prevol. Združene vode podaljšane
Dobravke in Zelenke se stekajo v bližnjo rupo z jamo na skalnem obrobju, imenovanem
Pekel.
Ob zelo visokem vodostaju se združita poplavni vodi Dobravke in Šice. Takrat voda Dobravke
za!ne te!i nazaj proti severu in tako poplavi ve!ji del polja.
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Slika 24: Poplavna podro!ja na Radenskem polju

Vir: Meze, 1981
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Poplave lahko lo!imo tudi po pogostnosti (Meze, 1981):
Pogoste redne poplave
Takšne poplave (poplave Dobravke) na Radenskem polju so kar pogoste, in se po izkušnjah
doma!inov s prekinitvami, ko lahko Veliko retje samo odvaja vodo, obdržijo tudi ve!
mesecev.
Slika 25: Poplavljena kolovozna pot južno od Kopanja

Foto: Špela Blatnik, 1. 4. 2013
Pogoste srednje (velike) poplave
Tudi te poplave nastopajo pogosto, predvsem v obdobju po regulaciji na Grosupeljskem
polju. Regulacije so bile narejene v 60. letih 20. stoletja (Uhlir, 2008). Nastopijo takrat, ko se
naraš!anje Dobravke ne ustavi. Ob Beznici se poplavna voda dvigne tako visoko, da doseže
podaljšano travno strugo Dobravke, ki poteka po vzhodnem obrobju polja. Poplavna voda
Dobravke se z Zelenko združi ob jami Pekel. Voda se mo!no dvigne tudi v estavelah na
zahodnem delu polja, ki jih poplavna voda Dobravke sicer ne doseže. Voda napolni estavele.
Nekatere izmed njih se združijo ter s tem znatno pove!ajo poplavno površino. Tudi voda v
Srednicah tako naraste, da se obseg najve!je estavele na Radenskem polju mo!no pove!a.
Na vzhodu seže skoraj do Dobravke, vendar se z njo ne spoji.
Jugozahodno od Beznice poplavna voda napolni podaljšano strugo Dobravke, ob robu polja
pa se na široko razlije preko estavel. Najve!ji obseg tovrstne poplave je severno od Kopanja
ter na jugovzhodu med Kopanjem in obrobjem, kjer z enim od treh podaljškov seže poplavna
voda proti Veliki Ra!ni. Na široko je poplavljeno tudi polje pred Peklom, od tod naprej pa
združena poplavna voda Dobravke in Zelenke te!e na jugovzhod po ozki in neenakomerno
globoki in s travo poraš!eni strugi v Šico. Poplave nastopijo ve!krat letno, obi!ajno v hladni
polovici leta. Po pripovedovanju doma!inov lahko nanje ra!unamo vsaj dvakrat letno –
spomladi in jeseni. Poplave so z regulacijo na Grosupeljskem polju postale intenzivnejše ter
bolj pogoste, kar je opazno v spodnjem delu Radenskega polja med Kopanjem, vznožjem
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Rebri in Veliko Ra!no. Poleti so tovrstne poplave kratkotrajnejše, obi!ajno trajajo od štiri do
sedem dni, podobno naj bi bilo tudi spomladi in jeseni, pozimi pa so dolgotrajnejše.
Ekstremne poplave
Radensko polje je v !asu najve!jih poplav skoraj v celoti poplavljeno, izjema je le jugozahodni
del med Pirko in Veliko Ra!no. Ob združitvi ekstremnih vod Dobravke in Šice, Zato!ne jame
ne morejo sproti požirati takšne koli!ine vode. Voda hitro naraš!a, sili nazaj proti severu in
poplavi skoraj celotno Radensko ter Malomla!evsko polje (predstavlja prehod med
Grosupeljsko kotlino in Radenskim poljem), s koder poplavna voda spet priteka nazaj na
Radensko polje.
Voda pride do najnižjih hiš in gasilskega doma v vzhodnem delu Velike Ra!ne, zahodno od
Kopanja zalije Špeharjevo retje in preko njega najnižji del ceste Grosuplje–Ra!na–
Dobrepolje. Zelenka, ki izvira iz globoke estavele, se zliva po strugi, doseže pa tudi cesto ob
Birki na severozahodu, ki jo v ožjem pasu lahko tudi poplavi. V Zagradcu poplavna voda seže
po cesti do najnižje ceste, na jugozahodu od vasi do roba njiv, skoraj v celoti pa je pod vodo
poljska pot med vasjo in Ribnikom ter proti Beznici. Voda v celoti poplavi Ribnik in seže do
poslopij, ki so v nasipu dvignjene nad naplavno ravnico. Med boštanjskim mlinom in Malim
Mla!evim poplavi cesto, na južnem delu Malega Mla!evega pa seže v bližino kozolcev.
Ekstremne vode poplavijo velik del lokalne ceste med obema Ra!nama, nekako do prve hiše
v Mali Ra!ni, ki jo poplavna voda še zalije.
Jugovzhodno od #ušperka v smeri sever–jug se razteza kraška kotanja Police. Osrednje dno
malega kraškega polja je na višini 327 m. Marsikje se tik pod površjem že nahaja živa skala, ki
je zelo na tanko prekrita z akumulacijskim materialom. Ob ekstremnih poplavah na
Radenskem polju je poplavljeno tudi osrednje dno Polic. Voda se na polje steka iz izvira na
višjem jugozahodnem skalnem obrobju, glavni del vode pa pride iz tal, ko se dvigne nivo
kraške ponikalnice. Voda zapolni tudi nekatere kotanje vrta!aste oblike, ki so podobne
estavelam na Radenskem polju. Ob ekstremno visoki vodi imajo funkcijo estavel.
Slika 26: Obseg pogoste redne poplave na Radenskem polju vzhodno od Kopanja

Vir: Meze, 1981
Na Radenskem polju sta postavljena dva vodomera, eden na Dobravki v Velikem Mla!evem
(iz leta 1954) ter drugi na Šici v Mali Ra!ni (iz leta 1961). Zaradi enotnosti je upoštevano 16"
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letno obdobje (1961–1976), a žal so podatki precej pomanjkljivi. Glede na obstoje!e podatke
je bila ekstremna voda Šice dale! najvišja 30. septembra 1960, ko je vodostaj znašal 562 cm.
Sledita 20. november 1979 (522 cm) in 26. september 1973 (510 cm) (tudi Dobravka je bila
zelo visoka). Sledijo: 7. oktober 1964 (468 cm), 27. marec 1970 (466 cm), 12. december
1976 (464 cm) ter 28. november 1969 (456 cm).
Tudi na Dobravki so nastopale ekstremne letne višine vode v poletju, dvakrat avgusta 1969
ter 1972, po enkrat pa junija 1968 in julija 1961. Dale! najvišji vodostaj na Dobravki je bil
izmerjen 10. decembra 1974 (174 cm). Sledijo: 5. oktober 1974 (146 cm), 25. september
1973 (144 cm) ter julij in avgust leta 1969 (130 cm), torej poletna meseca v že zreli
vegetacijski dobi. Decembra 1966 so namerili 126 cm.
Slika 27: Hidrogram za vodotok Šica (1961"1970)
Mesec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sept
Okt
Nov
Dec

Vodostaj (cm)
180,9
194,4
198,3
204,1
181,1
187,8
169,1
155,9
181,8
157,6
199
189,6

Vir podatkov: ARSO, 2013
Na vodotoku Šica sta v preteklosti dve vodomerni postaji beležili njen vodostaj. Vodomerna
postaja Loke je beležila podatke v obdobju 1954"1959, vodomerna postaja Mala Ra!na pa v
obdobju 190"1982. Zabeležene so dnevne ter ekstremne vrednosti Šice, za obdobje od 1.
januarja 1965 do 31. decembra 1968 pa tudi njen pretok (m3/s). Hidrogram sem izdelala na
podlagi podatkov za 10"letno obdobje (1961"1970). V preglednici so prikazani povpre!ni
mese!ni vodostaji za izbrano obdobje. Na podlagi dobljenih podatkov lahko opazimo, da ima
Šica dva neizrazita viška, in sicer spomladi ter jeseni.
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Preglednica 2: Pregled ekstremnih (maksimalnih) vodostajev (Šica in Dobravka)
Ekstremna voda Šice
Datum
Vodostaj (cm)
30. sept. 1960
562
20. nov. 1979
522
26. sept. 1973
510
7. okt. 1964
468
27. mar. 1970
466
12. dec. 1976
464
28. nov. 1969
456
18. maj 1972
453
27. okt. 1964
439
6. jul. 1965
428

Ekstremna voda Dobravke
Datum
Vodostaj (cm)
10. dec. 1974
174
5. okt. 1974
146
25. sept. 1973
144
jul. in avg. 1969
130
dec. 1966
126

Vir podatkov: ARSO, 2013, Meze, 1983
Slika 28: Prikaz razmerja med povpre!nimi mese!nimi vrednostmi ter med ekstremnimi
dnevnimi vrednosti Šice

Vir podatkov: ARSO, 2013
Ekstremna poplava kakršna je bila sredi decembra 1976, je v Grosupeljski kotlini redkost.
Precej pogosteje pa se pojavijo srednje visoke poplave, ki sicer zalijejo Radensko polje, a ne
poplavijo celotnega Malomla!evskega polja.
Zgoraj že omenjene poplave leta 1876 na Barju so isto!asno zajele tudi vasi na
Grosupeljskem polju (Boštanj, Ra!na, Mla!evo). Novembra 1923 je bila pod vodo vsa
radenska dolina. Velika poplava je bila tudi leta 1950, ko so se po Radenskem polju ponovno
vozili s !olni ter s splavi. Ekstremne poplave iz leta 1979 (10. – 13. december) ter 1993 so bile
po višini vode blizu poplavam iz leta 1933.
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Ve!je poplave v ob!ini Grosuplje so bile zabeležene še leta: 1969, 1973, 1990, 1991, 1993,
2004, verjetno pa so se vmes pojavljale tudi bolj lokalne poplave (Mikli!, 2010).
September 1933
Septembrska poplava iz leta 1933 velja za najve!jo poplavno na Radenskem polju. Po
podatkih takratnih !asopisev, predvsem Jutra in Slovenca, so se poplave pri!ele 21.
septembra (Jutro, 23. september 1933). V Veliki Ra!ni takrat ni dosti manjkalo, da bi povsem
zalila vas in bi Kopanj postal pravi otok sredi jezera. Izven dosega poplave so bile ob cesti le
najvišje stoje!e hiše na pomolu med Kopanjem in zahodnim obrobjem polja. Voda je segala
do prve hiše ob cesti v Mali Ra!ni. Vrbetov mlin ob Šici v Mali Ra!ni je bil skoraj cel pod vodo
in ne le do strehe kot obi!ajno ob velikih poplavah. Voda je bila vsaj meter globlja kot ob
obi!ajnih ekstremnih poplavah. Pod vodo je bila skoraj cela cesta med Pirko in Veliko Ra!no.
V Zagradcu je poplavila spodnje hiše in vse njive jugozahodno od vasi – v najnižje stoje!i in
najbolj ogroženi hiši je voda segala do vrha krušne pe!i. Boštanjski mlin je bil do strehe pod
vodo; moko so na hitro spravili !ez okna v !olne. Poplavljeni so bili kozolci in spodnje hiše v
Malem Mla!evem. Poplavna voda je bila tako visoka, da se je združila s poplavno vodo
Podlomš!ice. V zahodnem delu Malomla!evskega polja je voda dosegla železniško postajo.
Doma!ini pripovedujejo, da so se takrat peljali s !olni ter preprostimi splavi, ob tem pa so se
poganjali s palicami. Poznati so morali vse pasti na poplavljenem obmo!ju, da so palice
dosegle dno, sicer bi splav lahko obstal sredi »jezera«.
Leta 1933 naj bi bili po zapisih v kronikah kar dve veliki poplavi: prvi! spomladi in drugi!
septembra, katera je bila tudi precej ve!ja (Jutro, 23. sept. 1933).
Slika 29: Pogled iz Male Ra!ne proti Kopanju

Foto: Špela Blatnik, 1. 4. 2013
September 2010
Leta 2008 je Ob!ina Grosuplje za!ela graditi zadrževalnik Bi!je, enega od treh potrebnih
zadrževalnikov visokih vod, ki varujejo grosupeljsko polje pred poplavami. Poglavitna naloga
zadrževalnika Bi!je je v najve!ji možni meri prepre!iti poplave na Grosupeljskem polju ter
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hkrati zmanjšati odtok vode na Radensko polje. V primeru, da zadrževalnika ne bi bilo, bi bil
dotok vode na Radensko polje ve!ji, kar bi vplivalo na še ve!je poplave.
Poleg Bi!ja sta za gradnjo predvidena tudi zadrževalnik Veliki potok na severu in Podlom na
jugovzhodu ob!ine. Gre za objekte, ki predstavljajo vodnogospodarsko infrastrukturo
državnega pomena, kar pomeni, da naj bi te objekte gradila, upravljala in vzdrževala država.
Ker pa je finan!no stanje države slabo, je ob!ina Grosuplje na pobudo takratnega župana
Janeza Lesjaka, to prevzela v svoje roke. Zagotovila je denar za izgradnjo zadrževalnika Bi!je
kot nujni ukrep varovanja za takrat novo zgrajene stanovanjske soseske Son!ni dvori ter za
varovanje bližnjih gospodarskih obmo!ij pred poplavami.
Zadrževalnik Bi!je obsega 118 hektarjih pretežno mo!virskih kmetijskih zemljiš!. Na
njegovem severnem delu je 400 metrov dolg zemeljski nasip z jedrom. Zadrževalnik ima ob
najve!ji zajezitvi prostornino 1,38 milijona m3 vode. Osnovna naloga zadrževalnika Bi!je je
zadrževanje vode na razlivnem polju pred zapornico, kadar potok Bi!je preseže pretok 15
m3/s. Ob stoletnih vodah bi se torej pretok s 45 m3/s zmanjšal na 15 m3/s, s !imer se
zagotavlja varnost pred poplavami. Septembrske poplave leta 2010 so predstavljale prvi ve!ji
test zadrževalnika Bi!je. Z njim sedaj upravlja Javno komunalno podjetje Grosuplje, saj ga
država ni želela prevzeti v upravljanje (Rigler, 2010).
Slika 30: Zadrževalnik Bi!je (zgrajen 2008) je leta 2010 uspešno opravil svojo funkcijo ter
prepre!il še ve!je poplave v Grosupeljski kotlini

Vir: Rigler, 2010 (foto: Franc Ahlin)
V soboto, 18. septembra je okoli 13. ure vodostaj pri Gumi (kjer merijo višino vodostaja)
presegel 15 m3/s, zato so se za!ele zapornice zapirati. Slaba vremenska napoved je bila
povod, da so zapornice zaprli in tako onemogo!ili poplavljanje potoka Bi!je. V nedeljo okoli
14. ure je zadrževalnik dosegel najvišji dovoljen nivo (331,10 m n. v.). Ker pa je bil pretok še
vedno previsok, se je gladina v zadrževalniku zvišala še za dodatnih 14 cm. S tem se je
prepre!ilo poplavljanje ve!jega pozidanega obmo!ja južnega dela Grosuplja, hkrati se je v
najve!ji možni meri zmanjšal odtok vode proti Radenskemu polju. Ker je Radensko polje
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kraško polje, se je poplavljanje polja za!elo takrat, ko so vodostaji potokov že za!eli upadati.
Praznjenje zadrževalnika je bilo zato ustavljeno. Šele v sredo se je vodostaj na Radenskem
polju ustalil. Po ocenah so za izpraznitev zadrževalnika potrebovali okoli 60 ur, pri odto!ni
koli!ini 8 m3/s. S tako nadzorovanim odtokom so zagotavljali normalno preto!nost potoka
Bi!je ter nadzorovali dotok na poplavljeno Radensko polje.
Verjetno bi izgradnja zadrževalnika Veliki potok dodatno ublažila posledice obilnih padavin
ter zmanjšala poplave tako na Grosupeljskem kot na Radenskem polju (Rigelj, 2010).
Slika 31: Prikaz pogostih, redkih in zelo redkih poplav na Radenskem polju v okolici Male
(zgoraj) in Velike Ra!ne (spodaj)

Vir: Atlas okolja, 2013
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6

VE"JE POPLAVE NA DOBREPOLJU

Svojevrstno podobo poplav imajo kraška polja, na katerih so poplave milejše, bolj redne in
dolgotrajnejše. V obdobju pred prvo svetovno vojno so se podatki in poro!ila o poplavah
pojavljali le v javnih ob!ilih, zapisnikih deželnih korporacij, ali arhivskih zapisih. Med njimi je
tudi poro!ilo, ki je zabeležilo poplave maja leta 1876 na Barju. Velika poplava je zajela tudi
vasi na Dobrepolju in v Grosupeljski kotlini. Pod vodo so bile vasi Boštanj, Ra!na, Veliko in
Malo Mla!evo. Poplavna voda je ponekod dosegla višino šest metrov (Kolbezen, 1991).
Meze je o poplavah na prou!evanem obmo!ju napisal podrobno delo z naslovom Poplavna
podro!ja v pore!ju Rašice z Dobrepoljami (1983).
Poplave so v pore!ju Rašice z Dobrepoljem pogost pojav. Nastopajo kot dolinske poplave
(pore!je Rašice) ter kot kraške poplave v Strugah. Kombinacija obojih privede do
katastrofalnih poplav. Le te so posledica ve! dejavnikov, kot so: obilne padavine v povirju
Rašice, hitro odtekanje padavinske vode po globokih in strmih grapah in s tem povezano
intenzivno naraš!anje dolinskih potokov, ki pa imajo zelo plitve struge in majhen strmec. Ne
zanemarljivo pa je tudi dejstvo, da se potoki in struge po!asi a vztrajno zaraš!ajo, !iš!enja
strug je premalo. Voda zato po!asneje odteka, nivo talne vode se dviga zato ponekod že
nastajajo prava mo!virja, kjer se razraš!a mo!virna trava in grmovna vegetacija. Pogoji za
nastanek mo!virnatih tal so prakti!no popolni: majhen strmec naplavne ravnice, preskromen
odtok skozi požiralnike in neprepustnost tal. Primer zamo!virjenega obmo!ja so Mlake. Vse
to pa vpliva tudi na poplave (Meze, 1983).
Lo!imo pogoste in ekstremne poplave. Na obmo!ju Strug pogoste poplave potekajo po sicer
suhih strugah, poraš!enih s travo. Od tod se voda steka v bližnje rupe. Poplavna voda
obi!ajno dospe do Kolen!e vasi, kjer ponika v glavnem požiralniku, imenovanem Rupa!e. #e
je vode preve!, se tok podaljša dalje po travnih strugah k drugim rupam v smeri proti Lipam,
Paki in Trži!u. Glavna voda prite!e v Struge in Mlake iz Kompoljske in Potiskavške jame.
Mo!nejše pogoste poplave napolnijo tudi strugo na zahodnem robu polja, a navadno le do te
mere, da se napolni z vodo. Enoten tok poplavne vode se vzpostavi v smeri proti Podtaboru.
»Oživi« tudi potok Grkovo, ki zapolni strugo, a se ne razliva.
Pogoste poplave so neškodljive, saj v ve!ini poplavijo le s travo poraš!ene struge in obmo!ja
travnikov, v Strugah pa lahko tudi del njivskih površin. Najve!je in najpogostejše ekstremne
poplave nastopajo v Strugah.
Lokalne poplave v Strugah povzro!a visoka voda iz kraških izvirov na zahodnem robu polja,
predvsem voda iz Kompoljske in Potiskavške jame. V skrajnem primeru so lahko okrepljene s
kraškimi vodami z obmo!ja Kompolj. Lokalne poplave so blažje ter razmeroma pogoste, a ne
brez škode za kmetijstvo. Kombinirane poplave so redkejše, a bolj katastrofalne. Do takšnih
poplav pride, ko so v Strugah že lokalne poplave, tem pa se pridruži še visoka poplava voda
Rašice. Tako je bilo tudi 23. in 24. septembra 1933 ko so bile posledice katastrofalne,
takratne poplave pa veljajo za najve!jo znano poplavo na tem obmo!ju.
#asopis Jutro je 23. septembra poro!al, da je 21. septembra voda ponekod že prestopila
bregove. Obilne padavine so nakazovale na velike poplave (Jutro, 23. september 1933).
Na terenu sem izvedela, da so poplave v Strugah precej reden pojav, na katere pa žal nimajo
nobenega vpliva. Tudi !e bi hoteli kaj narediti, da bi se zaš!itili pred njimi, je težko, saj gre za
kraško obmo!je, kjer ni površinskih tokov, ki bi jih lahko na primer regulirali. Izvedela sem, da
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so se ljudje sprijaznili s poplavami ter se jim prilagodili. Glede na pridobljene informacije bi
tukajšnje poplave lahko delila na:
Vsakoletne manjše poplave, ki poplavijo le travnike in ne povzro!ajo velike
škode
10–letne poplave: obsežnejše ter že povzro!ajo škodo na kmetijskih
zemljiš!ih, ter tudi na gospodarskih objektih (v najnižjih predelih)
50 do 100"letne poplave oziroma ekstremne poplave, ko je prakti!no celotno
obmo!je Strug pod vodo (z izjemo višje leže!ih predelov)
Prebivalci Strug so mi opisali »obi!ajni« postopek poplavljanja obmo!ja Strug. »Ob obilnem
deževju se za!ne kraško podzemlje polniti z vodo in ko se prenapolni, se pod Malo goro
pojavi veliko kraških izvirov. Voda, ki prite!e izpod Male gore iz Dolenje jame (doma!ini jo
imenujejo Kompoljska jama) te!e proti Mlakam in vasi #etež ob Strugah, kjer se nahaja tudi
prva rupa, imenovana Matevžev greben, ki požira to vodo. Izraz »rupa« je doma!inski izraz
za požiralnik. Voda se obi!ajno drži travnatih strug, po katerih se nato steka v bližnje rupe
(Šiško Novak, 2011). #e je vode še vedno preve!, za!ne te!i naprej proti Strugam. Voda iz
Kompoljske jame se na poti združi z vodo iz Tatarce jame ter z vodo iz Potiskavške jame. Ta
voda nato te!e proti drugi ve!ji rupi, imenovani Vidmarca (nahaja se na pol poti med vasjo
#etež in vasjo Potiskavec). Naslednja rupa se nahaja blizu vasi Potiskavec, imenovana Rpa!a.
Sledita ji rupi Rihtarca (pri Kolen!i vasi) ter Kova!eva rupa pri vasi Lipa. Kova!eva rupa je tudi
prekrita z rešetom. Glavni požiralnik naj bi se sicer nahajal blizu Kolen!e vasi, imenovan
Rupa!e (Šiško Novak, 2011). Zadnja rupa, ki naj bi požirala vodo se nahaja v vasi Struge in se
imenuje Andrej!eva rupa. Doma!ini so omenili še Špajo rupo, ki se nahaja blizu vasi
Podtabor« (Slika 20). Ob ve!ji koli!ini vode se torej vzpostavi tok poplavne vode vse do
naselij Lipa, Paka in Trži!.
Mo!nejše pogoste poplave v Strugah dvignejo vodo na površje tudi v Trnovski strugi na
zahodnem robu polja med Potiskavcem in Podtaborom, a navadno le do take mere, da se
napolnijo z vodo le številne kotanje v travnati strugi. Iz teh kotanj voda prite!e na površje, ni
pa še vzpostavljen enoten rok poplavne vode na jugovzhod proti Podtaboru. Po besedah
doma!inov se poplave najve!krat pojavljajo jeseni.
Podaljšana struga Rašice je pred regulacijo, ki so jo naredili pred vstopom na Dobrepolje,
poplavljala železnico in cesto v Predstrugah. Ko so mostova utrdili in suho strugo pod njima
poglobili, se je poplavna ogroženost precej zmanjšala. Vasi in ceste v Dobrepolju so najbolj
ogrožene ob ekstremnih kombiniranih poplavah. Kombinirane poplave najbolj prizadenejo
Kompolje (zaradi same lege na sredini polja) ter obmo!je Strug.
September 1933
V takratnih !asopisih (Jutro, Slovenec, Domovina in drugih) so 23. in 24. septembra leta 1933
poro!ali o velikih poplavah, ki so prizadele Ljubljansko barje, Cerkniško in Ribniško polje,
Dobrepolje (najhuje je bilo v Strugah), dolino Krke, obmo!je spodnje Save ter Celjsko kotlino
(Jutro, 23. september 1933). Zgodnje jesensko deževje z mo!nimi nalivi je povzro!ilo nemalo
težav. Iz Dobrepolja in Strug so prihajala poro!ila o katastrofalnih poplavah in o velikanski
škodi. Vode Rašice in vode iz podzemeljskih jam so preplavile vasi Kompolje , Brezje, Podpe!,
Bruhanjo vas in še posebno Struge. Podtabor, ki je leži najnižje (415 m n. v.) je bil v celoti pod
vodo. Nekatere hiše so bile v celoti prekrite z vodo, nekaterim je iz vode gledala le streha.
Poplavljeno je bilo pokopališ!e, župniš!e, trgovina, gasilski dom ter stara in nova šola. Okrog
farne cerkve v Strugah je voda tako narasla, da je zalila tabernakelj (Trontelj, 1997). Zalilo je
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vsa gospodarska poslopja, podrtih in poškodovanih je bila ve!ina stanovanjskih hiš, voda je s
seboj odnašala tudi zunanja straniš!a, številne svinjake, skednje in kozolce. Ob povodnji je
utonilo veliko perutnine, praši!ev in druge živine. Voda je bila globoka ve! metrov, v
obmo!ju travnih strug celo do osem metrov. Voda je hitro naraš!ala, po pripovedovanju naj
bi »v treh urah narasla za celih pet metrov«, upadala pa je zelo po!asi, zaradi slabega odtoka
in slabih zmogljivosti požiralnikov. #asopis Jutro je 24. septembra poro!al, da se Struge hitro
polnijo z vodo ker so majhne in zaprte s treh strani, poleg tega pa je na obmo!ju veliko
estavel, ki bruhajo vodo (Jutro, 24. september 1933). Z rešilnimi !olni so vojaki reševali
živino, hrano ter ljudi, ki so se pred hitro naraš!ajo!o vodo zatekali na podstrešja (Kolbezen,
1992). #asopis Domovina je poro!al, da takšnih poplav v Strugah ni bilo že 109 let, poro!ali
pa so tudi o smrtnih žrtvah (Domovina, 28. september 1933).
Starejši prebivalec Strug mi je povedal, da se teh poplav precej dobro spominja. Pravi, da je
bilo zelo hudo. Voda je segala skoraj do vrha cerkvenih vrat, iz vode je gledal le obok nad
vrati. Zaradi poplav so bili devet dni »odrezani od sveta«. Šele po devetih dneh se je voda
po!asi za!ela umikati. Proces umikanja vode pa je na tem obmo!ju dolgotrajen. Doma!in mi
je razložil, da se dolina Struge kon!a z zatrepom, zato voda nima kam odte!i. Tako lahko
odteka le skozi požiralnike ter estavele, ki pa so premajhni, da bi lahko sledil hiter umik
poplavne vode. Poleg tega pa je tudi prepustnost podzemeljskega sveta proti dolini reke
Krke ni dovolj velika.
Slika 32: Prikaz najbolj poplavljenih obmo!ij septembra 1933 (ozna!eno je tudi obmo!je
Strug)

Vir: Tedenske slike, 1933
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Leto 2010
Jesenske poplave so prizadele širše obmo!je Slovenije. Po ve!dnevnem mo!nem deževju so
na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor objavili tako imenovani hidroalarm –
»Najvišje stopnje nevarnosti napovedane med 18. in 19. septembrom 2010«. Hidroalarm je
obmo!je Dobrepolja obarval rde!e (najvišja stopnja nevarnosti), kar je opozarjalo na silovite
in obsežne poplave. Napovedi so se žal tudi uresni!ile. Radarska slika (Slika 34) prikazuje
obilne padavine, ki so zajele celotno Slovenijo.
Slika 33: Panorama; pogled na poplavljeno obmo!je Strug s Sten Sv. Ane

Vir: Anton Rus, 2010
Slika 34: V no!i iz sobote (18. 9. 2010) na nedeljo (19. 9. 2010) je Slovenijo zajelo mo!no
deževje

Vir: ZEVS, 2013
Naslednji odstavek je prepisan iz strokovnega !lanka avtorice Sonje Šiško Novak. »Visoke
vode Rašice so pri!ele dotekati v Struško dolino že v soboto popoldan. Naselje Potiskavec je
sicer na višjem terenu, vendar so prebivalci v !asu visokih voda odrezani od sveta. Dostopna
cesta namre! poteka prek poplavnega obmo!ja, zato ob ekstremnih razmerah le–to preplavi.
V popoldanskih sobotnih urah je voda že za!ela preplavljati cesto, naslednji dan in potem še
cel teden pa je bil Potiskavec otok (le manjši del vasi je bil poplavljen). Globina vode okrog
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Potiskavca je dosegala tudi ve! metrov. Huda ura je za Struško dolino prišla v ve!ernih urah
na nedeljo, ko je voda Rašice napolnila dolino. Najhuje je bil prizadet Podtabor, poplavljene
pa so bile tudi Kolen!a vas, Lipa, Trži!, Paka in Pri Cerkvi. Nekateri objekti so bili v celoti
poplavljeni, ve!ina je imela vodo v pritli!ju. Zaradi poplavljenih transformatorskih postaj so
bili brez elektrike, uni!eni so bili tudi vsi kmetijski pridelki. Tiste prebivalce, ki niso želeli
zapustiti domov, so gasilci oskrbovali s !olni. Nosili so jim hrano, pija!o ter najnujnejše
potrebš!ine. Poplavljeni sta bili tudi cerkev in mrliška vežica, ter nekaj objektov v vasi Pri
Cerkvi« (Šiško Novak, 2011).
Slika 35: Poplavljena naselja (Podtabor, Paka, Pri Cerkvi – Struge) v Strugah

Vir: Anton Rus, 2010
Tudi informativno glasilo ob!ine Dobrepolje: Naš kraj (str. 10–11) je poro!alo o velikih
poplavah. Najbolj kaoti!no stanje je bilo v Strugah. Voda se je tu zadrževala najdlje: po
nekaterih podatkih pet dni (Naš kraj, 2010), po podatkih doma!inov pa celo osem dni. Po
besedah doma!inov naj bi tokrat voda segala do zgornje stopnice pri cerkvi (za primerjavo:
leta 1933 je voda segala skoraj do vrha vhodnih vrat v cerkev). Ponekod so bile hiše tudi do
štiri metre pod vodo, preko 60 hiš je imelo zalite kletne prostore. Dvajsetim hišam je voda
zalila bivalne prostore. Dostop do teh vasi je bil mogo! le s !olni, s katerimi so jim dostavljali
hrano, vodo in ostale potrebne stvari. V Strugah je voda vztrajala najdlje, zato je tudi škoda
na objektih najve!ja. Veliko je takšnih ljudi, ki jim je voda uni!ila ve!ino imetja. V veliko
pomo! so bili tudi !lani Gasilskega društva Struge. Ve! kot 200 ljudi v poplavljenih hišah okoli
štiri dni ni imelo elektrike, poleg tega pa niso imeli možnosti telefonirati z mobiteli (ni bilo
signala).
V nedeljo, 19. 9. 2010, je podtalnica poplavila tudi v kletne prostore podružni!ne šole Struge.
Po izpraznitvi kletnih prostorov so gasilci pri!eli s !rpanjem vode. #rpanje je potekalo dva
dni, nato pa so s !rpanjem prenehali, saj je obstajala nevarnost razpoke sten. Voda je nato
zalila kletne prostore s kotlovnico. Pouk se je na Podružni!ni šoli Struge pri!el v !etrtek, 23.
9. 2010, ko se je voda umaknila tudi iz šole, a kljub temu k pouku ni prišlo 19 u!encev, zaradi
poplavljenih hiš in cest. Isti dan so bili po!iš!eni tudi kletni prostori, prišel je tudi servis za
centralno kurjavo in na veliko sre!o s pe!jo ni bilo ve!jih težav in v petek, 24. 9. 2010, je bila
šola že ogrevana. Dan kasneje so v kletne prostore dobili dva velika sušilca in en pobiralec
vlage. S pomo!jo teh pripomo!kov so se prostori hitreje sušili, ter prepre!evali vlagi širjenje v
višje prostore.
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Po besedah Matjaža Kova!i!a iz Ob!ine Dobrepolje, je ocenjena škoda presegla 600.000 €.
Prijavljenih in popisanih je bilo 142 poplavljenih objektov, od tega je bilo poplavljenih tudi 90
stanovanjskih (Kova!i!, 2011).
V !lanku z naslovom Primerljivost poplave septembra 2010 z zabeleženimi zgodovinskimi
poplavnimi dogodki je zapisano, da sta se oba poplavna vala, tako leta 1933 kot 2010 zgodila
septembra, le z nekajdnevnim zamikom. Obliki valov sta podobni, le da je val iz septembra
2010 višji, ve!ji pa je tudi volumen odtekle vode (Kobold, 2011).
Slika 36: Poplavljena mrliška vežica v Strugah

Vir: Zelnik. net, 2011
Glavni povzro!itelj poplav je poleg velike vodne koli!ine tudi skromen odtok. Požiralniki
komaj odvajajo pogoste ve!je poplave, pri katastrofalnih poplavah pa prakti!no vode ne
zmorejo odvajati v podzemlje. Poplavna voda se tudi dolgo zadržuje na poplavnem obmo!ju,
saj je odtok preskromen, da bi voda lahko hitreje odtekla. Hitro se zapolnijo tudi številne
rupe v dnu poplavne ravnice. Voda zato za!ne naraš!ati v vseh travnih strugah ter za!ne
poplavljati že v Mlakah. Po travni strugi zahodno od Potiskavca za!ne odtekati proti
Zden!anovem dolu, ki je najnižja leže!a rupa v Strugah. Ko se tudi ta rupa zapolni z vodo,
za!ne poplavna voda hitreje naraš!ati. Poplavna voda zalije ve!ji del kmetijskih zemljiš!.
Lokalne poplave so razmeroma pogoste. Nanje lahko ra!unamo v vseh letnih !asih, obi!ajno
vsako leto, lahko pa nastopijo tudi ve!krat v letu ali celo zaporedoma. To se je zgodilo leta
1939, ko so bile v Strugah tri zaporedne poplave. Prve poplave so nastopile 22. maja, voda se
je obdržala osem dni. Naslednje so po zelo kratkem presledku nastopile že 31. maja in so se
obdržale deset dni. Tretji poplavni val pa je prišel 14. junija, ko se je voda zadržala kar 12 dni.
Struge so bile, z manjšimi presledki, skoraj cel mesec pod vodo. Ker so poplave nastopile
spomladi, je bila škoda na polju velika, saj je voda uni!ila ve!ino poljskih pridelkov. U!inki so
bili, ravno zaradi !asovne komponente pojavljanja poplav, katastrofalni, !eprav je tokratna
poplava naredila manj škode na nepremi!ninah kot poplave leta 1933.
Ekstremne poplave v Strugah so bile že leta 1882. Poleg precej dobro opisanih katastrofalnih
poplav leta 1933, so bile velike poplave tudi že omenjenega leta 1939. O poplavah na
Dobrepolju so pisali že Tomši! in Ivanc (1887), J. Rus (1924) in A. Kranjc (1981), ki je
podrobneje opisal poplavo leta 1933. Veliko pa je k prou!evanju poplav na Dobrepolju dodal
tudi Drago Meze (1983). Tomši! in Ivanc sta v Ko!evsko okrajnem glavarstvu za Struge
zapisala: »Veliko kvara dela tukaj pogostoma povodenj, posebno kadar pridere Rašica v
dolino; takrat so njive, vasi … ve!ji del prepravljene. To se zgodi navadno jeseni. Posebno
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velika povodenj je bila leta 1882; take menda ni bilo ne prej ne pozneje. Ko neha deževati
voda v enem ali dveh dneh v podzemeljske jame odte!e, le pri vasi Podtabor ostane še kake
4"6 dni in potem tudi tam izgine. Podzemeljske jame in požiralniki se potem zopet s prstjo in
travo zamaše« (Ivanc, Tomši!, 1887, str. 61).
Slika 37: Po pripovedovanju doma!ina iz Lipe, je poplavna voda leta 2010 segala skoraj do
roba vzhodnih vrat.

Foto: Špela Blatnik, 2013
V pore!ju Rašice od leta 1955 deluje vodomerna postaja Rašica. Meze (1983) navaja, da je
delovala le do aprila 1965, vendar pa podatki na ARSO"u kažejo na to, da vodomerna postaja
še vedno zbira podatke (ARSO, 2013). Podatki so nepopolni saj v celoti manjkajo podatki za
obdobje 1965"1981 (vklju!no z omenjenima letoma).
Dostopni so podatki o dnevnih vrednostih vodostaja, podatki o ekstremnih vrednostih
vodostaja (tako minimalnih kot maksimalnih) ter podatki o minimalnih in maksimalnih
pretokih. Pri ekstremnih vrednostih so zabeleženi tudi datumi.
Maksimum je bil zabeležen 6. oktobra 1998 in je znašal 300 cm (Preglednica 3). Podatki
kažejo na to, da so poplave možne in nevarne tudi v vegetacijski dobi, saj sta tako junijski kot
julijski maksimum dosegla višino ve! kot 250 cm. Visok vodostaj Rašice so zabeležili še 19.
septembra 1960 (280 cm), 270 cm pa so namerili 21. oktobra 1990, 3. novembra 1990, 11.
novembra 1954 in 27. marca 1955). 19. septembra 2010 vodostaj ni bil primerljiv z najvišjo
izmerjeno vrednostjo vodotoka. Izmerili so »le« 250 cm, kljub temu pa so tega dneva izmerili
najve!ji pretok Rašice. Znašal je kar 54,6 m3/s, kar potrjuje, da je voda zelo hitro pritekala v
Struge.
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Slika 38: Hidrogram za vodotok Rašica (2002"2011)
Mesec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sept
Okt
Nov
Dec

Vir podatkov: ARSO, 2013

Vodostaj (cm)
87,8
90
93
93,2
86,9
86,3
83
84,4
85,6
89,6
88,7
94,6

Slika 39: Prikaz razmerja med povpre!nimi mese!nimi vrednostmi ter med ekstremnimi
dnevnimi vrednosti Rašice

Vir podatkov: ARSO, 2013
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Preglednica 3: Pregled ekstremnih (maksimalnih) vodostajev (Rašica)
Datum
Vodostaj (cm) Pretok (m3/s)
6. oktober 1998
300
50,6
19. september 1960
280
15,4
21. oktober 1990
270
46,4
3. november 1990
270
46,4
11. november 1954
270
18,3
27. marec 1955
270
14,4
29. november 1960
265
13,9
1. maj 1955
260
13,4
21. december 1960
260
13,4
8. september 1963
260
13,4
30. junij 1959
255
12,9
4. julij 1962
255
19,9
19. september 2010
250
54,6
Vir podatkov: ARSO, 2013
Slika 40: Prikaz višine vode ob poplavah na mrliški vežici v Strugah

Foto: Špela Blatnik, 2013
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7

PRIMERJALNA ANALIZA ZNA"ILNOSTI OBEH KRAŠKIH POLJ S POUDARKOM NA
POPLAVAH.
Preglednica 4: Primerjalna analiza Radenskega polja in Dobrepolja

Primerjava

PODOBNOSTI in RAZLIKE
RADENSKO POLJE
Gams: Prito!no – ponorniško
Opredelitev
kraško polje
Meze: odprto kraško polje
Tektonska
zasnova
ter
Nastanek
zakrasevanje
(ob prelomu), dinarska smer
Geološka
Jurski apnenci, prekriti z
podlaga
Ilovnatimi nanosi
Jame, izviri, ponori, estavele,
Kraški pojavi
vrta!e, retja
Hidrološka
Dobravka, Šica, Zelenka
mreža

Podnebne
zna!ilnosti

Zmerno celinsko podnebje
povpre!na aprilska T je nižja od
povpre!ne oktobrske T
povpre!je padavin znaša med 1000
– 1300 mm

Raba tal

Severni del = mokroten, mo!virnat
mokrotni in barjanski travniki
Okolica Kopanja = trajni travniki,
njive, sadovnjaki kmetijstvo
Južni del = poleg travnikov in njiv,
tudi obmo!je poselitve (Velika
Ra!na bližje Kopanju), ter Mala
Ra!na nekoliko južneje

Poselitev

Na Radenskem polju sta dve ve!ji
vasi, Velika Ra!na in Mala Ra!na, ki
stojita na obrobju polja. Središ!e je
v Veliki Ra!ni, kjer je tudi možna
širitev vasi pod dolo!enimi pogoji.

DOBREPOLJE (STRUGE)
Gams: suho kraško polje
Tektonska zasnova ter zakrasevanje
(ob prelomu), dinarska smer
Kredni apnenci prekriti s
prodnato – ilovnatimi usedlinami
Jame, izviri, ponori, estavele, vrta!e,
rupe
Rašica, kraški izviri
Zmerno celinsko podnebje
povpre!na aprilska T je nižja od
povpre!ne oktobrske T
povpre!je padavin znaša med 1000 –
1300 mm
prehodno obmo!je
Severni del = centralne središ!ne
dejavnosti
poselitveno obmo!je +
njive, travniki, sadovnjaki
Osrednji del = mokrotno
mo!virnati
travniki
Južni del – Struge = razpršena poselitev
s središ!em v vasi Pri cerkvi – Struge,
njivske površine, travniki
Na Dobrepolju so centralne dejavnosti
locirane na severu (v Vidmu), kjer so
tudi ve!ja naselja.
V Strugah je poselitev razpršena, vezana
na višje dele akumulacijske terase, ter
na višjem, vzhodnem obrobju. Vasi so
torej nastale tudi na sredini polja, in ne
le na obrobju.

POPLAVE

Vzroki

intenzivne (ve!dnevne) padavine,
predhodna namo!enost tal z vodo,
dvig piezometri!nega nivoja,
dotok vode s severa – podaljšana
struga Dobravka
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intenzivne (ve!dnevne) padavine,
predhodna namo!enost tal z vodo,
dvig piezometri!nega nivoja, oziroma
dvig gladine podzemne vode,
dotok vode s severa " podaljšana

slaba zmogljivost požiralnikov,
posledica
regulacije
Grosupeljskem polju

Pogostnost

Ogroženost

Ukrepi

struga Rašice,
na slaba zmogljivost požiralnikov,
dotok vode iz kraških izvirov in jam
pod Malo goro
Zelo pogoste, tudi v ve!jem obsegu
Manj pogoste
Ob pogostih poplavah ve!je škode
ni, saj se voda razliva po bližnjih Manjše pogoste poplave se razlivajo
travnikih, ponekod lahko zalije tudi po okoliških travnikih ter zapolnijo
njive. Tu lahko povzro!i škodo na travne struge. Ve!je škode ne
pridelkih (odvisno od letnega !asa).
naredijo, izjema so lahko poplavljene
Ob katastrofalnih poplavah so lahko njive.
ogrožene najnižje hiše v obeh Katastrofalne
poplave
lahko
Ra!nah. V primeru velikih poplav, povzro!ijo veliko materialne škode na
in
gospodarskih
kot so bile leta 1933 in 2010, pa so stanovanjskih
lahko vasi poplavljene z ve! metrov objektih, uni!i poljš!ine, lahko
visoko vodo. Takrat lahko poplave ogrožajo življenja ljudi in živali.
povzro!ijo veliko materialno škodo Ob velikih poplavah (kot so bile 1933
na stanovanjskih in gospodarskih in 2010) so lahko poplavljene celotne
objektih, lahko so ogrožena življenja vasi (voda je lahko globoka ve!
metrov).
ljudi in živali.
Omilitveni ukrepi
Velika in Mala Ra!na
*
prepre!itev gradnje na poplavnem
obmo!ju
* rekonstrukcija obstoje!ih objektov
znotraj poplavnega obmo!ja je
možna pod posebnimi pogoji (v
skladu z Uredbo)
* ohranitev poplavnega obmo!ja
izgradnja zadrževalnika Veliki potok
!iš!enje korit ter požiralnikov
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* zaš!ita objektov z montažnimi
elementi
* rekonstrukcija obstoje!ih ukrepov v
poplavnem obmo!ju je možna pod
posebnimi pogoji (Odlok o …, 2012)
* usmerjanje eventuelne nove
pozidave izven poplavnega obmo!ja
* ohranitev poplavnega obmo!ja
" !iš!enje rup (vgradnja rešetk)
" izgradnja visokovodnih nasipov je
bila predvidena, vendar se jih zaradi
visokih stroškov ne bo izvajalo.

Slika 41: Z rešetko prekrita Kova!eva rupa, ki prepre!uje vnos vejevja v požiralnik (blizu vasi
Lipa)

Foto: Špela Blatnik, 2013
Preglednica 5: Splošna ocena podobnosti med prou!evanima poljema
Splošna ocena podobnosti
Opredelitev
1
Nastanek
3
Geološka podlaga
2
Kraški pojavi
3
Hidrološka mreža
2
Podnebne zna!ilnosti
3
Raba tal
3
Poselitev
1
POPLAVE – vzroki
2
POPLAVE – pogostost
2
POPLAVE – ogroženost
2
POPLAVE – ukrepi
3
LEGENDA:
1 = razli!no
2 = manjša podobnost
3 = ve!ja podobnost
Preglednica je bila izdelana z namenom bolj pregledne predstavitve rezultatov. Ocene
parametrov so podane subjektivno. Odlo!ila sem se, da bom stopnjo povezanosti oziroma
razlike ter podobnosti med obema poljema, prikazala števil!no in sicer s številkami od 1 do 3.
Pri tem številka 1 pomeni, da sta primerjani zna!ilnosti na obeh poljih razli!ni oziroma med
njima obstaja najmanjša povezanost. Številka 2 predstavlja sredino oziroma manjšo
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podobnost ter povezanost, medtem ko številka 3 predstavlja najvišjo stopnjo podobnosti.
Števil!na lestvica z namenom obsega le številke od 1–3, saj sem pri izdelavi naloge ugotovila,
da sta si polji precej podobni in bi tako težko lo!ila ve! razredov.
Razlaga preglednice:
Opredelitev polja sem ozna!ila s številko 1, saj ju je Gams razli!no poimenoval. Radensko
polje je ozna!il za prito!no"ponorniško polje, kar sicer velja predvsem za njegov severni del,
Dobrepolje je ozna!il za suho kraško polje.
Nastanek polja sem ozna!ila s številko 3, kar kaže na veliko podobnost med poljema. Obe
polji sta tektonsko zasnovani ter preoblikovani z zakrasevanjem. Zaradi podobne, a ne
povsem enake geološke podlage, sem ta parameter ozna!ila s številko 2. Podobnost med
njima obstaja, saj sta obe polji zgrajeni iz apnencev. Razlika je v starosti, saj so na Radenskem
polju apnenci jurske starosti, na Dobrepolju pa kredne starosti. Manjša razlika je tudi v
nanosih, ki prekrivajo apnence, vendar se glinene usedline pojavljajo na obeh poljih, s to
razliko, da je veliko ve! gline na Radenskem polju (kar tudi vpliva na poplave, saj glina slabo
prepuš!a vodo in jo dlje !asa zadržuje).
Kraške pojave sem ozna!ila s številko 3, saj sem opazila veliko podobnosti. Na obeh poljih so
prisotni kraški izviri (Radensko polje: Šica, Zelenka; Dobrepolje: ve! manjših kraških izvirov
izpod Male gore), jame (Radensko polje: Zato!ne jame, Lazarjeva jama; Dobrepolje:
Potiskavška jama, Kompoljska jama), estavele, požiralniki in ponori, retja (Veliko retje na
Radenskem polju), rupe (Zden!anov dol na Dobrepolju), vrta!e.
Vodno mrežo sem ozna!ilo s številko 2, oziroma z majhno podobnostjo. Podobnost se kaže
pri podaljšani strugi Dobravke in Rašice, ki s severa prite!eta na Radensko polje, oziroma v
Struge. Razlika je v tem, da po Radenskem polju te!ejo tri ponikalnice (Dobravka, Šica,
Zelenka), medtem ko v Strugah ni površinskega vodotoka.
Podnebne zna!ilnosti sem ozna!ila s 3, saj je zaradi majhne razdalje med njima velika
podobnost. Obe polji imata zmerno celinsko podnebje, za katero je zna!ilno, da v povpre!ju
pade od 1000–1300 mm padavin na leto, ter da je povpre!na aprilska temperatura nižja od
povpre!ne oktobrske.
Tudi rabo tal sem ozna!ila s 3, saj na obeh poljih prevladujejo trajni travniki, kjer je bolj
mokrotno tudi barjanski in mokrotni travniki, njivske površine, sadovnjaki, vrtovi. Obi!ajno
so njivske površine tam, kjer jih vsakoletne poplave ne dosežejo, tako da škoda ni velika.
Ve!ja in manjša poselitvena obmo!ja so prisotna na obeh poljih, vendar pa se poselitveni
vzorec med njima razlikuje. Radensko polje ima naselja na svojem obrobju (Velika in Mala
Ra!na), nova poselitvena obmo!ja ne smejo nastajati, saj je polje zavarovano kot krajinski
park ter z Naturo 2000. V Strugah je poselitveni vzorec druga!en, saj prevladuje razpršena
poselitev. Vasi stojijo na višjih delih akumulacijske terase. Ravno zaradi lokacije vasi sem
parameter poselitev ozna!ila s številko 1.
Naslednji štirje parametri so vezani na poplave. Vzroke za poplave sem ozna!ila z 2, saj
manjša podobnost za nastanek poplav na obeh poljih obstaja. Za obe polji velja, da med
vzroke za nastanek poplav uvrš!amo intenzivne padavine, predhodno namo!enost tal z
vodo, slabo zmogljivost požiralnikov, oziroma dotok vode je ve!ji od njegovega odtoka,
podaljšani strugi Dobravke oziroma Rašice, … Glavni razlog, da vzrokov nisem ozna!ila s
številko 3 je, da na poplave na Radenskem polju vplivajo tudi že narejene melioracije na
Grosupeljskem polju, na poplave v Strugah pa imajo velik vpliv številni mo!ni, kraški izviri
izpod Male gore.
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Pogostnost poplav sem ocenila na majhno podobnost (2). Na obeh poljih lahko v povpre!ju
vsako leto pri!akujemo poplave, vendar sem opazila, da se te ve!krat oziroma v ve!jem
obsegu pojavljajo na Radenskem polju. Struge so manjkrat poplavljene. Vendar pa sta obe
polji ob nastopu ekstremnih poplav mo!no poplavljeni. Tu sem opazila, da ne obstaja noben
arhiv, ki bi beležil ve!je poplave v preteklosti. Prebivalci Velike Ra!ne ter prebivalci Strug se
približno spomnijo letnic, a ker so poplave tako pogoste, se ve!inoma in razumljivo spomnijo
le ve!jih (v spominu ali po pripovedovanju so jim torej ostale predvsem poplave iz leta 1933
ter iz leta 2010). Na Radenskem polju se sicer še spomnijo kakšnega leta, ko je bilo polje res
mo!no poplavljeno, medtem ko se prebivalci Strug vmesnih ve!jih poplav ne spominjajo
najbolje. Menim, da je tu pomembno tudi to, kolikšno škodo ti poplave naredijo. V primeru
velike škode, poplav ne pozabiš zlahka.
Ogroženost pred poplavami sem ocenila s številko 2. Ob velikih poplavah so v Strugah vasi
povsem poplavljene, na Radenskem polju prav tako v veliki ve!ini. V !asu pogostih manjših
poplav so na Radenskem polju lahko ogroženi posamezni najnižji objekti, medtem ko je v
Strugah lahko že ve!ja škoda. Prebivalci Strug so s!asoma za!eli širiti stanovanjske objekte na
obmo!ja, kjer so imeli postavljene kozolce (nižje v kotanji). K sre!i se to ne dogaja veliko,
vendar sem na ob!ini Dobrepolje izvedela, da obstajajo primeri, ko se je to, kljub opozorilom,
zgodilo. Takšne hiše so torej poplavljene že ob manjših poplavah, medtem ko se na
Radenskem polju to ni dogajalo.
Ukrepi za varstvo pred poplavami so v veliki meri identi!ni, zato sem jih ozna!ila s številko 3.
Na obeh poljih sem opazila, da ni konkretnih ukrepov za varstvo pred poplavami. V
hidrološko"hidravli!nem elaboratu so med ukrepi za varstvo pred poplavami zapisani: umik
novejših pozidav s poplavnega obmo!ja, oziroma prepre!itev gradnje na poplavnem
obmo!ju, rekonstrukcija obstoje!ih objektov znotraj poplavnega obmo!ja je možna pod
posebnimi pogoji (v skladu s Posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji po posameznih
ureditvenih enotah (Ob!inski …, 158. !len, 2012) ter ohranitev poplavnega obmo!ja. Na
ob!ini Grosuplje predvidevajo tudi izgradnjo zadrževalnika Veliki potok, ki bi lahko omilil
poplave na Radenskem polju, vendar za!etek gradnje ter leto izgradnje še nista znana. V
planu imajo tudi manjši nasip, s katerim bi pridobili nove površine za stanovanjske objekte v
Velikem Mla!evem, ki naj bi vplival tudi na zmanjšanje poplav na Radenskem polju. Strinjam
se, da je potrebno ohranjati poplavno obmo!je, logi!no tudi je, da se na tem obmo!ju ne
sme graditi, vendar pa menim, da je narejenega premalo za varstvo pred poplavami.
Radensko polje je zavarovano kot krajinski park tudi zaradi svoje edinstvenosti in
periodi!nega poplavljanja, ljudje so življenja prilagodili poplavam. Druga!e pa je v
Dobrepolju, predvsem v Strugah. Starejši doma!ini so se prilagodili naravi ter so znali živeti s
poplavami. #istili so požiralnike, rupe, kosili travne struge, da je voda hitreje odtekala, niso
gradili direktno v obmo!je pogostih poplav. Ustna priporo!ila kje, je primerno graditi in kje
ne, so se s!asoma izgubila, ali pa jih niso ve! upoštevali. Sedaj se dogaja ravno to, da
opazimo novogradnje, ki so bile že leta 2010 mo!no poplavljene.
Na ob!ini Dobrepolje sem izvedela, da država ne vlaga v varstvo pred poplavami na obmo!je
Strug, saj je to obmo!je premajhno in morebitne poplave ne prizadenejo veliko ljudi. Država
se bolj osredoto!a na reke, kjer je ob morebitnem poplavljanju prizadetih veliko ve! ljudi.
Zato je pomembno, da prebivalci Strug sami poskrbijo za varstvo pred poplavami, k !emur
spada tudi skrb za o!iš!ene struge, rupe in požiralnike.
Konkretnih ukrepov za zaš!ito pred poplavami je torej premalo, problem pa je tudi v tem, da
se nekaterih ukrepov, kot so gradnja visokovodnih nasipov, ne bo izvajajo zaradi prevelikega
finan!nega zalogaja.
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Povpre!je subjektivnih ocen parametrov znaša 2,25, kar pomeni da med prou!evanima
poljema obstaja manjša podobnost. Glavni razlog za takšno oceno bi pripisala predvsem
poselitvi ter Gamsovi opredelitvi obeh polj, !eprav le"ta ne vpliva na poplave. Tudi sama
poselitev, oziroma lokacija vasi neposredno ne vpliva na nastanek poplav. Kon!na povpre!na
ocena torej zajema vse parametre, !e bi se osredoto!ili le na poplave, bi bila podobnost med
poljema precej ve!ja. Najve!je razlike med poljema torej nastajajo pri vodni mreži, ker po
Radenskem polju te!ejo tri ponikalnice, po Dobrepolju pa le Rašica (ki le ob podaljšani strugi
doseže Struge), ter pri njihovem zaledju. Pomembno pa vplivajo tudi specifi!ne lastnosti, kot
so recimo melioracije na Grosupeljskem polju.
8

PRIMERJALNA ANALIZA POPLAV NA OBEH POLJIH IN UGOTAVLJANJE NJIHOVE
SOODVISNOSTI

Poplave na Radenskem polju nastopajo redno, vsakoletno, vendar v razli!nem obsegu.
Pogoste redne poplave po izkušnjah doma!inov trajajo lahko tudi ve! tednov, seveda z
ob!asnimi prekinitvami. Že ob manjšem porastu Dobravke glavni požiralnik Veliko retje ne
zmore vse vode, zato se tok podaljša do požiralnika Beznica, kjer voda kmalu poplavi bližnjo
naplavno ravnico. V funkcijo stopijo bližnji trije požiralniki: Kote, Mihovka, Panšce. Kadar je
vode še vedno preve!, za!ne te!i po travni strugi ob vzhodnem robu polja proti Zato!nim
jamam. Del vode ponika že v manjših razpokah na vzhodnem robu polja, del vode pa odte!e
v Zato!ne jame. Takšne poplave so pogoste, naselja niso ogrožena, poplavljeni so pove!ini le
travniki. Po obilnem deževju ali v kombinaciji s taljenjem snega pa za!ne naraš!ati tudi Šica
(Slika 42: Poplavljena cesta proti Zato!nim jamam. Ob združitvi poplavne vode Šice in
Dobravke je situacija lahko katastrofalna, saj imajo takrat poplave precej ve!ji obseg.
Ogrožene so najnižje hiše, oziroma hiše na obrobju vasi, poleg travnikov pa so poplavljene
tudi nekatere njive.
Podobno kot na Radenskem polju, katastrofalne poplave nastopijo po združitvi podaljšane
Rašice ter vode iz kraških izvirov pod Malo goro. Pogoste poplave se v Strugah držijo travnih
strug in ponikajo v bližnje rupe na polju. Obi!ajno voda dospe do Kolen!e vasi, kjer nato
ponika v glavnem požiralniku Rupa!e. #e ne zmore vsa voda odte!i v podzemlje, se tok
podaljša proti vasem Lipe, Paka in Trži!, kjer ponikajo v tamkajšnje rupe. Že mo!nejše
pogoste poplave poplavijo travno strugo na zahodni strani polja, kjer za!nejo delovati še
preostali kraški izviri ter estavele. Ob takšnih poplavah so prizadeti predvsem travniki, ob
mo!nejših pogostih poplavah tudi nekatere njive v nižjih predelih. Katastrofalne poplave
nastopijo, ko Rašica podaljša tok proti jugovzhodu. S seboj prinese višek vode, ki je na
severnem delu polja požiralniki niso uspeli odvesti v podzemlje. Kraški izviri ter Kompoljska
in Potiskavška jama izpod podzemlja bruhata velike koli!ine vode, ki se združijo s poplavno
vodo Rašice. Skupaj odtekajo proti južnemu delu Strug. Zaradi hitrega naraš!anja vode v
najjužnejšem delu Strug in slabega odtoka, za!ne voda te!i nazaj proti vasem. Nastajati
za!ne bazen. Zaradi nasi!enosti prsti z vodo ter slabih zmogljivosti požiralnikov lahko voda
stoji tudi po ve! kot teden dni.
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Slika 42: Poplavljena cesta proti Zato!nim jamam

Foto: Špela Blatnik, 1. 4. 2013
Poplave na obeh poljih so rezultat specifi!nih lastnosti posameznega obmo!ja. Kljub temu so
opazne dolo!ene podobnosti, katere bom poizkusila prikazati v nadaljevanju. Za obe polji, ki
potekata v dinarski smeri, je zna!ilno zakrasevanje. V geološki preteklosti sta bili obe polji
pod morjem. Apnenci so kasneje zakraseli, mati!no podlago pa so s!asoma prekrili razli!ni
nanosi, ki sta jih nanosili Rašica in Dobravka. V medledenih dobah je Rašica celo tako zasipala
požiralnike, da je tekla dale! proti jugu na Dobrepolju (Meze, 1977). Dobrepoljsko ter
Struško dno prekrivajo prodnato–ilovnati nanosi (v Strugah so nanosi teras debeli po ve!
metrov), dno Radenskega polja pa je prekrito z debelimi glinenimi nanosi.
Zaradi bližine imata obe polji podobne klimatske zna!ilnosti. Pomembna je predvsem
koli!ina padavin, ki ima mo!an vpliv na nastanek poplav, ta pa se ne spreminja veliko na tako
kratke razdalje. Poplave na obeh poljih so posledica intenzivnih ter dolgotrajnih padavin,
pove!anih kraških izvirov, slabe zmogljivosti požiralnikov ter pritoka vode s severa (Rašica na
Dobrepolju in Dobravka na Radenskem polju). Na poplave lahko vpliva tudi sprememba rabe
tal, vendar takšnih ve!jih primerov nisem zasledila. Pomemben dejavnik pri nastopu poplav
je tudi predhodna namo!enost in zasi!enost prsti z vodo (vpliva predvsem na to, kako hitro
se bomo poplave pojavile) ter retenzijske površine, na katerih voda zastaja, oziroma
prepre!uje razlivanje nižje po dolini. Take površine se na obeh poljih približno na sredini
polja, na Radenskem polju so to Mokrine, na Dobrepolju pa Mlake. Že samo ime pove, da sta
ti obmo!ji ve!ino !asa precej mokrotni in na njih uspevajo mokrotni travniki.
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Slika 43: Poplavljeno Radensko polje, pogled proti Kopanju

Foto: Špela Blatnik, 1. 4. 2013
Na obeh poljih katastrofalne poplave nastanejo po združitvi dveh vod: na Radenskem polju
se združita visoki vodi podaljšane Dobravke ter Šice, na Dobrepolju, oziroma natan!neje v
Strugah, pa se združijo vode iz mo!nih kraških izvirov in jam ter visoka voda podaljšane
Rašice. Za obe polji je zna!ilno tudi, da poplave nastopijo z zamikom ter se obdržijo dlje !asa,
saj je odtok v podzemlje po!asen. Nastane torej vodna akumulacija, ki zaradi velike koli!ine
vode v južnem delu polja, te!e nazaj proti severu. Bolj pogoste so manjše poplave, ki
poplavijo travnike, redkejše pa so velike poplave, ki na obeh poljih lahko povzro!ijo veliko
škode na njivskih površinah pa tudi na stanovanjskih in gospodarskih poslopjih. Tako je bilo
leta 1933 ter leta 2010, ko so bile posledice na obeh poljih katastrofalne. Škoda je bila v
obeh primerih na obeh poljih velika.
Da bi bile poplave na Radenskem polju in na Dobrepolju povezane tako, da bi poplavna voda
z Radenskega polja pritekla na južnejše polje, ni mogo!e, saj je slednje za dobrih 100 metrov
višje. Za primerjavo naj povem, da znaša nadmorska višina Velike Ra!ne okoli 340 m n. v.,
nadmorska višina Vidma na Dobrepolju pa približno 442 m n. v. Torej takšna povezana ne
more obstajati. Obstaja pa povezava v podzemlju ter v obratni smeri. Del vod Rašice odteka
direktno proti izvirom Krke, del njene vode pa najprej odteka proti nižje leže!im izvirom Šice
(Gams, 2004, str. 392).
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9.1

PRILAGODITVE POPLAVAM NA OBEH KRAŠKIH POLJIH V PRETEKLOSTI (POPLAVE KOT
DEL POKRAJINE) IN PRIHODNJE RAVNANJE S POPLAVAMI (POPLAVE V OB"INSKIH
PROSTORSKIH NA"RTIH)
PRILAGODITVE POPLAVAM V PRETEKLOSTI

Že avstroogrske oblasti so skušale omiliti poplave na Radenskem polju. Naro!ili so !iš!enje in
pove!anje ponorov v Zato!nih jamah, vendar vidnih uspehov ni bilo. Regulacije na
Radenskem polju so se za!ele že leta 1898, ko so prvi! namestili železne grablje za
prepre!evanje vnašanja vejevja v požiralnike. Pozneje so še ve!krat poskušali z meritvami in
na!rti, vendar do realizacije ni nikoli prišlo. Hidromelioracije so do za!etka 70. let 20. stoletja
izvajali predvsem na severnem delu Grosupeljskega polja in pri Zato!nih jamah. Velikost
hidromelioracij presega trikratno površino polja, vplivajo pa predvsem na vodne razmere na
obmo!ju od bivšega boštanjskega mlina pri Malem Mla!evem do Male Ra!ne. Zadnji na!rti
regulacij so bili narejeni v za!etku 80. let 20. stoletja na vodni skupnosti Ljubljanica – Sava.
Predvidevali so povezavo glavnih požiralnikov s širokim odprtim jarkom. Že leta 1980 je
Drago Meze ugotovil, da bi bil ta projekt zaradi enostavne izvedbe najcenejši in najhitreje
izvedljiv, vendar pa je glavna pomanjkljivost ta, da je zmogljivost dimenzionirana za 2–5 letne
vode. Problem je tudi v hitrem dotoku vod z Grosupeljskega polja (Mikli!, 1995, str. 138).
Že po enodnevnem mo!nem deževju voda hitro zapolni struge, po ve!dnevnem deževju pa
že grozijo poplave (Meze, 1977). Zadnja leta so poplave vse pogostejše in intenzivnejše
zaradi reguliranih pritokov Dobravke, potoka Bi!je, Podlomš!ice in Grosupeljš!ica, zaradi
!esar vse padavinske vode hitro ste!ejo na Radensko polje (Peterlin, 1995, str. 124).
Na obmo!ju Dobrepolja so se v preteklosti zavarovali pred poplavami tako, da niso gradili na
poplavnem obmo!ju, oziroma so gradili na višjih ostankih akumulacijske terase, ali pa na
višjem obrobju. Ve! je bilo !iš!enja strug in rup, nekatere rupe so tudi uredili in tako z
železnimi grabljami prepre!ili vnos vejevja vanje (Slika 41) s !imer so izboljšali odtok
poplavne vode. Sedaj je vse ve!ji problem v zaraš!anju travnih strug ter pri pomanjkanju
!iš!enja rup.
9.2

VARSTVO PRED POPLAVAMI V PROSTORSKIH DOKUMENTIH

Strategija prostorskega razvoja Slovenije navaja, da je naravne procese, ki lahko ogrožajo
poselitev in !lovekove dejavnosti, potrebno obvezno upoštevati kot omejitveni dejavnik pri
na!rtovanju rabe in dejavnosti v prostoru. »Potencialna tveganja se zmanjšuje s
preventivnim na!rtovanjem, in sicer z razmeš!anjem dejavnosti v prostor izven obmo!ij
potencialnih nesre! ter z nadzorovanjem aktivnosti, ki lahko povzro!ijo naravne in druge
nesre!e. Na obmo!jih, kjer so urbana naselja že ogrožena zaradi poplav, se zagotavlja
ustrezne rešitve za zmanjševanje posledic morebitnih naravnih nesre!« (Strategija …, 2004).
Pomembno je tudi, da se obsega poplavnih obmo!ij na!eloma ne spreminja. Kadar pa je to
potrebno, se zagotovi ustrezno nadomestitev.
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Razvojni center Planiranje d.o.o Celje je leta 2002 izdelalo dokument z naslovom Voda in
prostorski razvoj Slovenije. V njem so med drugim predstavljena obmo!ja varstva, zaš!ita
pred naravnimi ujmami ter potrebni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti.
Pojav visokih voda je rezultat naravnih procesov, zato je z vidika narave sprejemljiv. Nastala
škoda po poplavah je prvenstveno posledica neustrezne rabe prostora, do katere je prišlo
predvsem zaradi neupoštevanja naravnih razmer. V zadnjih letih so se trudili prepre!evati in
zmanjšati materialno škodo ob poplavah predvsem z nasipi, regulacijami, zadrževalniki, a
pove!ini niso izpolnili pri!akovanj.
V prihodnje bo zato potrebna ve!ja pazljivost pri na!rtovanju prostora ter rabi tal. #e naravni
procesi potencialno ogrožajo varnost ljudi in materialnega bogastva, na obmo!ja ne
posegamo, temve! jih ohranjamo v !im bolj naravnem stanju. Na obmo!ja z izrazito naravno
dinamiko, kamor spadajo tudi poplavna obmo!ja, je torej potrebno omejiti širjenje naselij,
razvoj kmetijstva ter drugih dejavnosti v poplavni prostor. Opredeliti je potrebno tudi merila
in pogoje za vzpostavitev protipoplavnih ukrepov v urbanih obmo!jih, saj so v zadnjem
obdobju vse pogostejše velike poplave zaradi premo!ne urbanizacije obvodnega prostora. S
tem posegom so se zmanjšale retencijske 2 površine, !igar posledica so že omenjene poplave
urbanih obmo!ij. Ravno zaradi tega je potrebno ohranjanje in urejanje naravne dinamike,
vzpostavljanje retencijskih površin in ukrepi za varstvo pred poplavami.
Zaradi u!inkov neustrezne rabe in grobih posegov v prostor, ki zmanjšujejo zadrževalno
kapaciteto naravnega okolja, je potrebno neustrezno rabo usmerjati izven obmo!ij, kjer so
hidrodinami!ni procesi najintenzivnejši. Na teh obmo!jih so predvidene naslednje usmeritve:
Poselitev ni dovoljeno širiti na obmo!ja poplav
Urbanizirana obmo!ja je potrebno varovati pred poplavami. Redko, razpršeno
poselitev je treba varovati pred poplavami v okviru celovitih ekonomskih
odlo!itev, možna so tudi rušenja, odstranitev posameznih objektov v
obvodnem prostoru pod pogojem nadomestne lokacije izven poplavnega
obmo!ja.
Potrebno je omejevati širjenje poselitve v poplavno obmo!je, novogradnje
niso dovoljene razen tiste, ki so potrebne za vzdrževanje in ohranjanje varstva
narave (npr. utrjene brežine) (Zakon o vodah, 2010).
V okviru ekonomske presoje je potrebno razmisliti o varstvenih ukrepih pred poplavo za
obstoje!e objekte in o morebitni odstranitvi prizadetih objektov.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je leta 2004 objavilo dokument z naslovom
Nacionalni program varstva okolja (NPVO). V tem dokumentu je za nalogo pomembno
predvsem poglavje o Nacionalnem programu upravljanja z vodami. Zapisano je, da je zelo
pomembno ozaveš!anje ljudi o naravnih procesih ter o njihovi pojavnosti, stalno opozarjanje
in informiranje javnosti o nevarnosti poplav. Urbanizacija obmo!ja mora biti prilagojena
naravnim omejitvam. V operativnem programu zmanjševanja škodljivega delovanja vode je
kot cilj opredeljeno zmanjšanje ogroženosti pred poplavami (NPVO, 2004, str. 53).
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Retencijske površine – tla z ve!jo sposobnostjo zadrževanja vode.

55

Varstvo pred poplavami v smislu uvajanja najboljših Evropskih praks za zmanjšanje poplavne
ogroženosti naj bi obsegalo (NPVO, 2004, str. 55):
Priprava programa prioritetnih obmo!ij ogroženih zaradi poplav (2005).
Priprava novih pobud za pri!etek lokacijskih na!rtov (2006).
Izvajanje gradbenih ukrepov v okviru Sklada za vode (2007).
Dolo!itev obmo!ij nevarnosti in ogroženosti (2009).
Vzpostavitev drugih instrumentov za zmanjšanje posledic poplav (raba
prostora, gradbeni standardi, zavarovalništvo) (2009)
V publikaciji Dela 28 je bil leta 2007 objavljen !lanek K. Natka z naslovom Geografske
dimenzije naravnih nesre! in varstva pred njimi. V !lanku omenja dokument Najboljše
prakse za prepre!evanje poplav, varstvo poplav in ublažitev njihovih posledic (2002), kjer je
zapisano: »Kolikor je to mogo!e, je treba ustaviti !lovekovo vmešavanje v naravne procese,
ga nevtralizirati in v prihodnje prepre!iti« ter » … Treba je podpirati in usklajevati
spremembe vodnih politik in rabe prostora, razli!nih na!inov varstva okolja in ohranjanja
narave, da bi izboljšali obvladovanje poplav … «.
Klju!ni dejavnik je, da spremenimo svojo miselnost, se sprijaznimo z dejstvom, da so poplave
neizogibne in preidemo od defenzivnih ukrepov proti nesre!am k obvladovanju tveganja.
Zakonskih dolo!il je kar nekaj in !e bi vsa dosledno upoštevali oziroma uresni!evali v praksi,
se nam ne bi dogajalo, da so ob vsaki ve!ji poplavi poškodovani tako stari objekti, kot tudi
novogradnje. Zanimivo je predvsem to, da so obi!ajno na voljo tudi bolj varna obmo!ja, ki jih
poplave ne prizadenejo.
Na ob!ini Grosuplje ter na ob!ini Dobrepolje sem dobila v pogled Analizi poplavnosti za
ob!ino Grosuplje in ob!ino Dobrepolje (Šiško Novak, 2011). Naslednji odstavki so povzeti po
najnovejših elaboratih.
V elaboratu je Šiško Novakova podrobno opisala obstoje!e stanje, del pa je namenjen tudi
ukrepom in projekciji stanja v prihodnosti. Hidrološko–hidravli!ni elaborat vsebuje tudi karto
poplav, s prikazom 10–letnih, 100–letnih in 500–letnih poplav. H karti poplav sodi tudi karta
razredov poplavne nevarnosti. Obmo!ja poplavne nevarnosti so razdelili v štiri razrede, od
velike poplavne nevarnosti do preostale nevarnosti, ki so opredeljeni s pretokom ali gladino
vode oziroma z zmnožkom globine in hitrosti vode.
Razredi poplavne nevarnosti (velja tako za Radensko polje kot za Dobrepolje) so slede!i:
Razred velike poplavne nevarnosti (Pv)
pri pretoku Q100 ali gladini G100
je globina vode enaka ali ve!ja od 1,50 m oz. zmnožek globine in hitrosti vode
je enak ali ve!ji od 1,50 m2/s
Razred srednje poplavne nevarnosti (Ps) pri pretoku Q100 ali gladini G100
je globina vode enaka ali ve!ja od 0,50 m in manjša od 1,50 m oziroma
zmnožek globine in hitrosti vode je enak ali ve!ji od 0,50 m2/s in manjši od
1,50 m2/s
pri pretoku Q100 ali gladini
Razred majhne poplavne nevarnosti (Pm)
G100 je globina vode manjša od 0,50 m oziroma zmnožek globine in hitrosti
vode znaša pod 0,50 m2/s
Razred preostale nevarnosti (Pp) poplava nastane zaradi izrednih naravnih
ali od !loveka povzro!enih dogodkov (upoštevana je gladina pri pretoku
Q500).
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Slika 44: Poplavna obmo!ja (levo) in razredi poplavne nevarnosti (desno) na Radenskem
polju

Vir: PISO, 2013
RADENSKO POLJE:
Na celotnem obmo!ju Grosupeljskega in Radenskega polja znaša potencialna globina vode
H>1,50 m, kar pomeni, da je ves ta del v obmo!ju razreda velike poplavne nevarnosti (Pv).
Obmo!je srednjega poplavnega razreda je na obmo!ju z globino vode 0,5m<H<1,50m, to je
na robu poplavnega obmo!ja. #isto ob robu poplavnega obmo!ja in severno od Velikega
Mla!eva je obmo!je v razredu majhne poplavne nevarnosti (Pm), nato pa je do 500"letne
visoke vode obmo!je preostale nevarnosti (Pp).
Minimalen vpliv na zmanjšanje volumna visokih voda na Radenskem polju imata že zgrajen
zadrževalnik Bi!je (Slika 45: Zadrževalnik Bi!je ob aprilskih poplavah 2013) in na!rtovani
zadrževalnik Veliki potok. Vendar pri izrisu poplavnih kart nista upoštevana, saj je potrebno
predhodno prikazati najneugodnejšo varianto, ko zadrževalnika nista v funkciji.
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Slika 45: Zadrževalnik Bi!je ob aprilskih poplavah 2013

Foto: Špela Blatnik, 1. 4. 2013
Na obmo!ju Radenskega polja oziroma na njegovem poplavnem obmo!ju je ve! naselij
(Veliko Mla!evo, Malo Mla!evo, Zagradec pri Grosupljem, Velika Ra!na, Mala Ra!na), ki so v
!asu poplav delno poplavljena. Predvsem so poplavljeni objekti na robu in ne naselja v celoti.
Varovanje teh naselij z visokovodnimi nasipi ni predvideno, saj bi se s tem poplavno obmo!je
zmanjšalo. To pa bi lahko imelo za posledice prenos te vode na druga obmo!ja. Pri predlogih
omilitvenih ukrepov je bilo osnovno vodilo ohranjanje poplavnega obmo!ja v !im ve!ji možni
meri. Tako je nova pozidava možna bolj ali manj le v obstoje!ih strnjenih naseljih in izven
poplavnih obmo!ij. Nekaj dodatnih zazidalnih površin se pridobi z izvedbo omilitvenih
ukrepov, vendar le na obmo!jih, kjer se zmanjšuje poplavna ogroženost obstoje!ih objektov.
Vsi ukrepi so na!rtovani tako, da ne pride do poslabšanja obstoje!ega stanja na gorvodnem
ali dolvodnem odseku.
Z upoštevanjem verjetnostne analize ve!dnevnih padavin, analize dogodkov leta 1933 in
2010 (maksimalna gladina in padavine) ter ocene dotoka in odtoka z Grosupeljskega in
Radenskega polja so privzete slede!e vrednosti maksimalne gladine jezera, ki nastane na
Radenskem polju.
Pred ureditvijo požiralnikov v Zato!nih jamah in v Viršnici ob koncu 19. in v za!etku 20.
stoletja so poplave na Radenskem polju trajale dlje. Poplave so se lahko obdržale ve!
mesecev, po ureditvi požiralnikov, pa voda odte!e v približno tednu dni. Intenzivne
padavine, ki so trajale od 17. do 19. septembra 2010 so povzro!ile, po razpoložljivih
podatkih, najve!jo poplavo na Radenskem polju po letu 1933. Takrat je bila ocenjena gladina
vode na koti 327 do 327,5 m n. m. Leta 2010 pa je zabeležena kota znašala nekoliko manj kot
leta 1933 in sicer so namerili 326,7 m n. m. Razlika je bila torej zelo majhna, kar kaže na to,
da so bile poplave iz leta 2010 zelo primerljive s poplavami iz leta 1933. Pri ekstremnih
padavinah se tako celotno Radensko polje spremeni v jezero.
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Preglednica 6: Višina vodne gladine ob poplavah s povratnimi dobami (Radensko polje)
Kota maksimalne gladine Volumen vode
(m n. m.)
(m3)
Povratna doba 10 let
325,9
7.200.000
Povratna doba 100 let
326,8
11.200.000
Povratna doba 500let
327,5
15.000.000
Vir: Šiško Novak, 2011
Slika 46: Doma!in iz Velike Ra!ne je na tabli ozna!il višino poplavne vode iz leta 2010

Foto: Špela Blatnik, 2013
DOBREPOLJE:
Ve!ina poplavnega obmo!ja v ob!ini Dobrepolje je v razredu velike poplavne nevarnosti (Pv)
ali pa v obmo!ju srednje nevarnosti (Ps), saj je obmo!je poplavljeno že ob 10–letnih
poplavah. Obmo!je Strug v celoti spada v obmo!je velike poplavne nevarnosti. V Struge
odtekajo vse visoke vode Rašice, dodatno pa še visoke vode iz kraških izvirov. Voda tu precej
po!asneje odteka kot priteka, saj je spodobnost požiralnikov minimalna glede na dotok. Tako
so prakti!no poplavljena vsa naselja v Strugah – Potiskavec, Kolen!a vas, Lipa, Trži!, Pri
Cerkvi – Struge, Podtabor, Zaj!ji Log. Ob visokih vodah je gladina na obmo!ju Strug na koti:
Preglednica 7: Višina vodne gladine ob poplavah s povratnimi dobami (Struge)
Kota maksimalne poplave
(m n. m.)
Povratna doba 10 let
418,0
Povratna doba 100 let
419,1
Povratna doba 500 let
420,1
Vir: Šiško Novak, 2011
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Zaradi potencialno visoke vode (tudi ve! metrov) na obmo!ju Strug, izvedba gradbenih
ukrepov za zaš!ito pred visokimi poplavami ni možna. Zato je predvideno:
zaš!ita objektov z montažnimi elementi (protipoplavne vre!e, sestavljive
montažne stene, zaš!ita vrat in oken s panelno protipoplavno zaš!ito,
avtomatske zapore cevovodov …)
rekonstrukcija obstoje!ih ukrepov v poplavnem obmo!ju je možna pod
posebnimi pogoji (Odlok o …, 2012)
prepre!itev novogradenj v poplavnem obmo!ju
ohranitev poplavnega obmo!ja
Zelo velik vpliv na poplave imajo požiralniki. Šiško Novakova (2011) je naredila študijo, kako
zasi!enost požiralnikov z glino, vpliva na odto!ne sposobnosti. Rezultati so pokazali, da glina
zelo zmanjša odto!ne sposobnosti požiralnikov. Požiralniki, ki so zapolnjeni z glino lahko
vodo v podzemlje odvajajo s hitrostjo 1–3 l/s. Požiralniki, ki imajo na dnu vidno manjšo
odprtino in so pokriti z nekaj gline, s hitrostjo 10"20 l/s, požiralniki, ki pa imajo na dnu ve!jo
odprtino in malo oziroma ni! gline pa lahko najhitreje odvajajo vodo s površja v podzemlje.
Hitrost je ocenjena na 50–250 l/s. Skupen odtok skozi estavele in požiralnike na Dobrepolju
je ocenjen na 664 l/s.
Na Dobrepolju so tudi požiralniki, ki ob visokih vodah delujejo kot bruhalniki. Znani sta dve
estaveli, in sicer Štihova dolina in Drahmanov graben. Obe estaveli bruhata in požirata vodo
s hitrostjo 1"10 l/s.
Maksimalen dotok (ob ekstremno visokih vodah) podzemne vode na Dobrepolje ocenjujejo
na 11 m3/s.
Ob!ina Grosuplje je jeseni leta 2012 sprejela Odlok o Ob!inskem prostorskem na!rtu ob!ine
Grosuplje (OPN). V 112. !lenu je opredeljeno varstvo pred poplavami, ki obsega 11 to!k. Pri
vsakršnih posegih v prostor, predvsem na poplavno obmo!je, je potrebno upoštevati ta !len,
razen !e ni zapisano druga!e. 112. !len med drugim predvideva dolo!itev razredov poplavne
nevarnosti, ki so izdelani na osnovi strokovnih podlag. Izdelane so tudi poplavne karte s
pripadajo!imi razredi poplavne ogroženosti. Na teh obmo!jih je predvideno, da se
zmanjšanje poplavne nevarnosti zagotovi z izvedbo omilitvenih ukrepov (to!ka 4). Strokovne
podlage, ki so podlaga za omilitvene ukrepe, so bile izdelane s strani razli!nih izvajalcev za
obmo!ja:
obmo!je zadrževalnika Veliki Potok in vodotoka Grosupeljš!ica (izdelovalec
Inštitut za vode RS)
obmo!je suhega zadrževalnika Bi!je (izdelovalec Urbania d. o .o.)
preostali del ob!ine (izdelovalec iS projekt)
To!ka 6 navaja, da se za bolj podrobne tehni!ne in prostorske elemente za izvajanje
omilitvenih ukrepov natan!neje dolo!i in uveljavi z Državnim prostorskim na!rtom (DPN) ali z
Ob!inskim podrobnim prostorskim na!rtom (OPPN) oziroma so omilitveni ukrepi dolo!eni s
Posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (PPIP) za posamezno Enoto urejanja prostora
(EUP). PPIP predstavlja bolj natan!no dolo!ene pogoje, ali se na dolo!eni parceli lahko gradi
in kakšni bi bili ukrepi.
Država ne bo financirala nobenega nujnega ukrepa na obmo!ju ob!ine Dobrepolje. To
pomeni, da bo vse predvidene ukrepe morala ob!ina financirati iz ob!inskega prora!una, ter
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da bodo dolo!ene površine postale zazidljive šele po izvedbi predvidenega ukrepe – torej po
izgradnji zadrževalnika ali nasipa. Gradnja je in bo prepovedana na vseh treh razredih
poplavne nevarnosti (pogojno manjši posegi na razredu manjše nevarnosti – merila in pogoji
so podrobneje definirani v OPN"ju), kar pa glede na obstoje!e stanje, ki ga prikazuje
elaborat, pomeni, da bo v nadaljevanju izvedbe OPN in dolo!itvijo namenske rabe potrebno
veliko že zazidljivih površin izklju!iti iz obmo!ja naselij (oziroma v izjemnih primerih dolo!iti
pogoje pod katerimi se lahko posega v posamezna obmo!ja) (Ob!ina Dobrepolje, 2013).
Na ob!ini sem pri pogovoru z gospo Grm Gregori! izvedela, da je bilo predvidenih ve!
nasipov, s !imer bi prepre!ili oziroma vsaj omilili poplave na Dobrepolju ter v Strugah,
vendar pa do same izvedbe ne bo prišlo, saj so stroški previsoki. Na vprašanje, ali država
kako pomaga pri varstvu pred poplavami na tem obmo!ju, sem dobila presenetljiv odgovor,
da je obmo!je Strug tako majhno, oziroma je ob morebitnih poplavah prizadetih tako malo
ljudi, da se državi »ne izpla!a ukvarjati s takimi re!mi«. Ve! pozornosti država nameni npr.
poplavnemu obmo!ju Drave, kjer je ob morebitnih poplavah prizadetih veliko ve! ljudi. Do
dolo!ene mere je to povsem razumljivo, saj so finan!ne zaloge glede na krizo že precej
izrabljene. Pri pogovoru z doma!ini sem ugotovila, da stanje le ni tako !rno kot se zdi na prvi
pogled. Ob zadnjih ve!jih poplavah, torej leta 2010, je ob!ina Dobrepolje ustrezno ukrepala
med poplavami. Ljudje radi povejo, da je ob!ina dobro poskrbela za njih, medtem ko so bili
ujeti sredi vode. Sodelovali so tudi z gasilci, ki so jim s !olni vozili hrano, pija!o ter ostale
nujne potrebš!ine.
15. ter 22. maja 2013 je potekala javna razgrnitev ter javna obravnava osnutka Ob!inskega
prostorskega na!rta Ob!ine Dobrepolje. Hkrati je bil možen tudi vpogled v Analizo
poplavnosti v Ob!ini Dobrepolje (Šiško Novak, 2011) ter v Analizo poplavnosti v Ob!ini
Dobrepolje – predvidena ureditev (Šiško Novak, 2012). V !asu neformalne razgrnitve, ki je
trajala vse od 6. maja pa do konca maja, je imela javnost pravico dajati pripombe in predloge
na dopolnjen osnutek OPN (Ob!ina Dobrepolje, 2013).

61

10 SKLEP
Radensko polje in Dobrepolje sta kraški polji, za kateri je zna!ilno uravnano dno ter višji
kraški obod. Na obeh prou!evanih poljih lahko najdemo številne kraške pojave, kot so kraški
izviri, ponori, jame, estavele, vrta!e in retja. Po Radenskem polju te!ejo tri ponikalnice
(Dobravka, Šica in Zelenka), medtem ko je Dobrepolje suho kraško polje, z izjemo severnega
dela polja, na katerega ob!asno prite!e ponikalnica Rašica. Ob obilnih padavinah Dobravka in
Rašica podaljšata svoj normalni tok. Dobravka za!ne te!i proti Zato!nim jamam, medtem ko
Rašica svoj tok podaljša do Strug.
Poplave na kraških poljih nastanejo ali zaradi dviga piezometri!nega nivoja kraške vode nad
površje ali zaradi presežka dotekajo!e vode nad zmogljivostjo podzemnih odto!nih kanalov.
Takšne poplave so redne, nastopijo po!asi, se obdržijo dlje !asa ter nato po!asi odte!ejo.
Vode so mirne, ne erodirajo, odlagajo zelo malo materiala, kljub temu pa lahko povzro!ijo
veliko škode.
Poplave na Radenskem polju se pojavljajo vsakoletno, a v razli!nem obsegu, medtem ko so
poplave v Strugah manj pogoste. Obe polji sta najbolj prizadeti, kadar se združijo vode
podaljšane Dobravke in Šice (Radensko polje) in ob združitvi podaljšane Rašice in kraških
izvirov (Struge). Že v preteklosti so ljudje prilagajali življenja poplavam, kar se dobro opazi na
primeru vasi, ki so bile zgrajene tako, da jih ve!je poplave niso dosegle (na Radenskem polju
so vasi na obrobju polja, v Strugah je razpršena poselitev vezana na višje dele akumulacijske
terase in na višje obrobje). Prilagodili so tudi rabo tal. Na obmo!jih pogostih poplav
prevladujejo trajni ter mokrotni travniki, medtem ko so njivske površine poplavljene le ob
zelo velikih poplavah. Njivske površine so, tako kot poselitev, vezane na višje predele. V
preteklosti so poskušali zmanjšati poplave na Radenskem polju, tako da so pove!ali vhod v
Zato!ne jame ter z rešetkami prepre!ili vnos ve!jega vejevja v jamo. Veliko ve! je bilo tudi
!iš!enja požiralnikov in strug.
Sedaj imamo na voljo precej dokumentov, ki zadevajo problematiko poplav. V nalogi sem se
osredoto!ila na Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), na dokument z naslovom
Voda in prostorski razvoj Slovenije, na Nacionalni program varstva okolja (NPVO), na Zakon o
vodah, na !lanek z naslovom Geografske dimenzije naravnih nesre! in varstva pred njimi, v
veliko pomo! sta mi bila hidrološko"hidravli!na elaborata, ki jih je za obe ob!ini izdelala
Sonja Šiško Novak. Prav tako me je zanimalo, kako je varstvo pred poplavami opredeljeno v
ob!inskih prostorskih na!rtih obeh ob!in.
Poplav na kraških poljih ne moremo prepre!iti, edino prilagodimo se jim lahko. Pomembno
je, da se gradnja usmerja izven poplavnih obmo!ij, da se ohranja poplavne ravnice, ki so
namenjene razlivanju poplavne vode, zelo pomembna pa je tudi ozaveš!enost ljudi.
Poplavam je potrebno prilagoditi tudi rabo tal, tako da je ob morebitnih poplavah škoda !im
manjša. K zmanjšanju poplav in hitrejšemu odtoku poplavne vode bi lahko delno pripomogli
tudi prebivalci z rednim !iš!enjem požiralnikov in strug (odstranitev vejevja …).
S primerjalno analizo sem prišla do ugotovitev, ki nekatere delovne hipoteze potrdijo,
nekatere pa ovržejo.
Hipoteza 1: Poplave postajajo vse ve!ja in vse pogostejša grožnja, saj ljudje pri novogradnjah
ne upoštevajo opozoril in gradijo na potencialno nevarnih poplavnih obmo!jih. To hipotezo
potrjujem. Poplave so naraven in dinami!en proces, ki so postale nevarne takrat, ko je !lovek
za!el posegati v poplavne ravnice. Kljub temu da je v ob!inskih prostorskih na!rtih
prepovedana gradnja na poplavnih ravnicah, se to v realnosti še vedno dogaja. Ob!ini sta
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obmo!ji razdelili na razrede poplavne nevarnosti, kjer je ozna!ena višina poplavne vode, ki
jih lahko prizadene. Kot primer lahko vzamemo obmo!je, ki je opredeljeno kot razred
majhne poplavne nevarnosti, vendar pa je zaradi vse ve!jih poplav, to obmo!je lahko sedaj
ve!krat poplavljeno, hkrati pa poplave povzro!ijo vse ve! škode. Menim, da v primeru
upoštevanja opozoril, kje se lahko gradi in kje ne, redne poplave ne bi predstavljale ve!je
grožnje za prebivalce.
Hipoteza 2: Poplave na Radenskem polju in Dobrepolju med seboj niso povezane. Hipotezo
delno potrjujem, delno pa ovržem. #e je Radensko polje poplavljeno, ne moremo trditi, da je
poplavljeno tudi obmo!je Strug, saj so poplave na Radenskem polju stalnica, medtem ko je
obmo!je Strug poplavljeno izjemoma. Zato ta hipoteza ne drži povsem, delno pa jo
potrjujem, saj obstaja podzemna povezava med obema poljema – del vode Rašice namre!
podzemno priteka na Radensko polje, kjer pride na plan v izviru Šice.
Zadnjo hipotezo, da so poplave v prostorskih in ob!inskih dokumentih ustrezno upoštevane
kot omejitveni dejavnik, ponovno delno potrjujem, delno pa ovržem. Dejstvo je, da je v
ob!inskih in prostorskih dokumentih veliko napisanega, kako naj se izvaja varstvo pred
poplavami ter kakšni naj bodo ukrepi (tudi preventivni), vendar pa se v praksi dejansko izvaja
le malo tega. Verjetno je eden izmed razlogov tudi današnja gospodarska kriza ter slabo
finan!no stanje tako države kot ob!in. Ideje so, vendar pa je do realizacije nekaterih
projektov še dale!.
Menim, da je glavna rešitev za varstvo pred poplavami, da se jim prilagodimo. Pri tem pa
nam lahko veliko koristijo izkušnje naših prednikov.

11 SUMMARY
Radensko polje and Dobrepolje are karst fields which have the characteristics of flat floor
and higher periphery. On both inspected fields we are able to find numerous karst
phenomena, such as springs, ponors, caves, estavelas, sinkholes and “retja”. Three
subterranean rivers flow through Radensko polje (Dobravka, Šica and Zelenka), while
Dobrepolje is a dry karst field with the exception of the northern part through which the
subterranean river Rašica occasionally flows. In the case of abundant rainfall Dobravka and
Rašica extend their usual flow. Dobravka starts flowing towards Zato!ne jame, while Rašica
stretches its flow all the way to Struge.
Floods in karst fields occur due to the rise of piezometric level of karst water above the
surface or because of the overflow of incoming water above the capacity of drains. These
sorts of floods are regular, happen slowly, stay for a longer period of time and then slowly
drain. The waters are calm, do not erode, dump very small amounts of material but cause a
considerable amount of damage anyway.
Floods in Radensko polje happen yearly but to a different extent, while floods in Struge
occur less often. Both fields are affected the most when the waters of extended Dobravka
and Šica (Radensko polje) or stretched Rašica and karst springs (Struge) merge. Even in the
past people adjusted their lives to floods, which is nicely seen in the example of villages,
which were built so that bigger floods could not reach them (in Radensko polje the villages
are situated at the edge of the field; in Struge there are dispersed settlements on higher
accumulation terraces and higher edges). They also adjusted the ground usage. In the areas
where floods are frequent sustainable and marsh meadows prevail, while field areas are
flooded only in the case of extensive floods. Field areas are, the same as settlement,
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restrained to higher areas. In the past they tried to reduce flooding in Radensko polje by
enlarging the entrance into Zato!ne jame and by preventing the bigger branches from being
flown into the caves by setting bars. They also cleaned sinkholes and riverbeds more often.
Nowadays a lot of documents dealing with the problems of flooding are available. In my
work I focused on the Spatial Development Strategy of Slovenia (SPRS), document titled
Water and Spatial Development of Slovenia, National Environmental Action Programme
(NPVO), Waters act, article carrying a title Geographical dimensions of natural disasters and
protection from natural disasters. The two hydrological"hydraulic reports, which were
written by Sonja Šiško Novak for both municipalities, were also of big help. I was also
interested in how protection from natural disasters was identified in spatial plans of both
municipalities.
The floods in karst fields cannot be prevented, we can only adjust to them. It is important
that building is planned outside the flood areas, that flood plains, which are meant for
overflowing water, are preserved. People awareness is also important. Usage of the ground
should also be adjusted, so that in the case of flooding the damage is minimal. To minimize
flooding and make draining of flooding water faster the inhabitants could partially help by
regularly cleaning sinkholes and riverbeds (removing branches…).
With comparing analysis I came to some conclusions which can either confirm or refute the
work hypotheses.
Hypothesis 1: Floods are becoming a bigger and more common threat, as people, when
building new objects, do not consider warnings and build in potentially flood hazardous
areas. I confirm this hypothesis. Floods are a natural and dynamic process, which became
hazardous when people started to interfere with flood plains. Despite the fact that building
in flood plains is forbidden in municipal spatial plans, it still happens in reality. The two
municipalities have divided the areas according to the classification of flood hazard, where
the level of flood water, which can affect them, is marked. As an example let us take an area,
which is classified as low flood hazard, but can be flooded more often now due to bigger
floods and at the same time the floods can cause more damage. I believe that in the case of
considering the warnings about where building is allowed and where it is not, regular floods
should not pose a big threat for the inhabitants.
Hypothesis 2: Floods in Radensko polje and Dobrepolje are not connected with each other. I
partly confirm and partly refute this hypothesis. If Radensko polje is flooded, we cannot
claim that the area of Struge is flooded too, because the floods in Radensko polje are
permanent, while the area of Dobrepolje is only rarely flooded. The reason for this
hypothesis to be only partly true is the subterranean connection between the two fields – a
part of the Rašica water flows into Radensko polje, where it surfaces in the Šica spring.
The last hypothesis, that floods are correctly taken into consideration in spatial and
municipal documents as limiting factors, is again partly confirmed and partly refuted. The
fact is, that in municipal and spatial documents a lot about how protection from floods and
what the measures (also preventative) should be like is written, but only a small amount of
this is actually carried out in practice. One of the reasons is probably also the current
economic crisis and poor financial state of the country as well as the municipalities. Ideas
exist, but there is a still a long way to bringing them to life.
I believe that the main solution for protection from floods is to adjust to them. Experiences
of our ancestors can be of a lot of help while doing so.
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Slika 47: Prikaz ugotovitev v strnjeni obliki
PODOBNOSTI
Geološka podlaga
Nastanek
Kraški pojavi
Podnebne zna!ilnosti
Raba tal
Podzemni odtok vode proti izviru Krke
UKREPI
Ohranjanje poplavnega
obmo!ja
Zaš!ita objektov z
montažnimi elementi
#iš!enje požiralnikov in
vodotokov
Izgradnja zadrževalnika
Veliki potok
Prepre!evanje gradnje
na poplavnem obmo!ju

Možen prenos
na Struge?
DA

RADENSKO
POLJE

DOBREPOLJE
(STRUGE)

RAZLIKE
Prito!no –
ponorniško kraško
polje
Hidrogeografske
zna!ilnosti
(Dobravka,
Zelenka, Šica)

RAZLIKE
Suho kraško polje
Hidrogeografske
zna!ilnosti
(Rašica)

UKREPI
Ohranjanje poplavnega
obmo!ja
Zaš!ita objektov z
montažnimi elementi
#iš!enje rup, namestitev
rešetk na požiralnike
Izgradnja visokovodnih
nasipov
Prepre!evanje gradnje
na poplavnem obmo!ju

Možen prenos na
Radensko polje?
DA

MOŽNI SKUPNI UKREPI
Ohranitev poplavnega obmo!ja
Prepre!evanje gradnje na poplavnem obmo!ju
Redno !iš!enje strug ter požiralnikov
Namestitev rešetk na požiralnike
Izgradnja zadrževalnika oziroma visokovodnih nasipov
Sodelovanje s prebivalci (obveš!anje, kako ravnati v primeru
poplav…) preventiva!

Vir: Blatnik, 2013
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