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Slovenija zniţuje CO2: dobre prakse
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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.
Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo,
Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo
uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta.
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Analiza poplavnih valov v zadnjih 88 letih

Leta z obseţnejšimi poplavami v Sloveniji
Obseţnejše poplave

Vsota 4-dnevnih padavin od 8. ure 16. septembra do 8. ure
20. septembra 2010

Povratne dobe padavin in pretokov rek ob povodnji
septembra 2010

Septembra 2010 so nastali vsi tipi
poplav

• Mestne poplave
17. sept.2010
• Hudourniške poplave
17. sept.2010
• Dolinske poplave
18-20. sept.2010
• Kraške poplave
18-24. sept. 2010

Dolinska poplava zajezila kraško
19.-20.sept.2010
Pretoki Savinje
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Sotočje Save in Krke: 19.sept. 2010

Brežiško polje: Loče, 19.sept. 2010

Krka: grad Otočec, 19.sept. 2010

Ljubljana: Zalog, 19.sept. 2010

Katera povodenj je bila
največja?
• Septembreska povodenj 2010 se uvršča tudi v sam vrh teh
izrednih dogodkov, vendar še vedno ostajata kot največji
povodnji iz leta 1926 in 1933.
•

Nedvomno pa je gospodarska škoda, ki jo je ta povodenj
povzročila, večja, saj se je urbanizacija v zadnjih desetletjih
močno povečala, zlasti na poplavnih območjih.

Sistem zgodnjega opozarjanja pred poplavami se prične
z dovolj zgodnjo napovedjo padavin:
Napoved- indeks ekstremnih padavin 16.9.2010

Razglasitev najvišje stopnje ogroţenosti zaradi vremenskih
pojavov:
Stopnja vremenske ogroženosti po kriterijih Meteoalarm za
17.09.2010

Razglašena stopnja vremenske ogroženosti po
kriterijih Meteoalarm za dni od 17. 9. 2010 do 19. 9. 2010

Takojšnja priprava opozoril za URSZR in strokovne službe
16.9.2010 ob 8:30

OPOZORILA IN AKTIVNOSTI HIROLOŠKE PROGNOZE MED 17.9.2010 IN 22.9.2010
čas opozorila
oz. aktivnosti

Kratek povzetek opozorila oz. aktivnosti

16.09.2010 08:50

Slovenijo bo ta konec tedna zajelo močno jesensko deţevje. V tem času pričakujemo močan porast rek, zlasti v Posočju, na
območju Vipavske doline, na območju Bohinja, na širšem obalnem območju in na območju Notranjske. Moţna so razlivanja
vodotokov, pojavijo se lahko hudourniški izbruhi.

17.09.2010 07:00

Danes pa do nedelje bodo reke po vsej drţavi močno naraščale. Prvo večje naraščanje rek je predvideno v petek popoldan in
v noči na soboto ter v soboto čez dan, drugo pa v noči na nedeljo. V soboto zjutraj in dopoldan bodo še naraščale in
poplavljale zlasti: Vipava s pritoki, Reka s pritoki, Gradaščica, Kolpa. V soboto čez dan se bo povišala gladina vode na
kraških poljih Notranjskega krasa. Poplavljala bo Ljubljanica na Ljubljanskem barju, pričela bo poplavljati Krka.

17.09.2010 11:00

Tiskovna konferenca na ARSO.

17.09.2010 14:00

Danes pa do nedelje bodo reke po vsej drţavi močno naraščale. Reke na Štajerskem in v osrednji Sloveniji naraščajo.
Poplavljata reki Gradaščica in Poljanska Sora v zgornjem toku in reke v Zasavju.

17.09.2010 19:30

Obveščanje italijanskih organov o morebitnih problemih javne varnosti na italijanskem ozemlju. Preseţen pretok 840 m3/s v
Solkanu ob 20h.

17.09.2010 20:00

Telefonski pogovor z g. Salopekom iz Hrvatski vod, Odbrana od poplava.

17.09.2010 23:30

V severozahodni Sloveniji so ob predvidenih intenzivnejših padavinah pričele hitreje naraščati reke v zgornjem Posočju.
Poplavljajo reke v Zasavju, najbolj reka Medija, kot tudi preostali manjši vodotoki. Tekom noči bo še naprej postopoma
naraščala reka Ljubljanica, ki bo poplavlja na širšem območju Ljubljanskega barja, kjer poplave niso pogoste.

18.09.2010 00:20

Obveščanje italijanskih organov o morebitnih problemih javne varnosti na italijanskem ozemlju. Preseţen pretok 1000 m3/s
v Solkanu ob polnoči.

18.09.2010 02:00

Reke po vsej drţavi močno naraščajo. Soča, Vipava s pritoki, Idrijca, Sava v srednjem in spodnjem toku, Gradaščica,
Ljubljanica, Savinja in Pesnica so ţe presegle opozorilne vrednosti pretokov. Naraščajo tudi pritoki reke Save: Ljubljanica
poplavlja na širšem območju Ljubljanskega barja, Gradaščica, ki je ponovno presegla 50 m3/s in poplavlja na območju
jugozahodne Ljubljane (Mali graben), vodotoki v Zasavju, Kamniška Bistrica s pritoki in Savinja.

18.09.2010 06:30

Reke po vsej drţavi še naraščajo. Soča, Vipava, Idrijca, Sava v zgornjem, srednjem in spodnjem toku, Gradaščica,
Ljubljanica, Savinja s pritoki, Mestinjščica, Pesnica ter Ledava imajo preseţene opozorilne vrednosti pretokov. Pretoki
preostalih rek po drţavi so veliki in še naraščajo. Naslednje večje naraščanje rek je predvideno v noči na nedeljo, ko bodo
ponovno narasle reke v juţni in jugozahodni Sloveniji. Danes proti večeru bo pričela poplavljati tudi reka Krka.

18.09.2010 07:00

Telefonski pogovor z g. Salopekom iz Hrvatski vod, Odbrana od poplava. Dana informacija o predvidenem pretoku Save:
ocena za sobot zvečer med 2800 in 3000 m3/s.

18.09.2010 08:30

Telefonski pogovor z g. Salopekom iz Hrvatski vod, Odbrana od poplava.

18.09.2010 09:00

Reke po vsej drţavi naraščajo. Poljanska Sora, Soča, Vipava s pritoki, Idrijca, Sava v zgornjem, srednjem in spodnjem toku,
Gradaščica, Mali graben, Ljubljanica, Savinja s pritoki, Mestinjščica, Pesnica ter Ledava imajo preseţene opozorilne
vrednosti pretokov in poplavljajo. Pretoki preostalih rek po drţavi so veliki in se še povečujejo. Danes čez dan in v noči na
nedeljo pričakujemo nadaljnje naraščanje rek v srednjem in spodnjem toku v večjem delu Slovenije.

18.09.2010 11:30

Tiskovna konferenca na ARSO.

18.09.2010 17:00

Zvečer in v noči na nedeljo bodo najbolj narasle reke v zahodni, juţni in osrednji Sloveniji. Povečevali se bodo pretoki na
spodnji Savi, zlasti Soča in Vipava pa lahko do nedelje doseţeta rekordne vrednosti pretokov. Tudi pretoki Kolpe bodo zelo
veliki. Močneje bosta poplavili Vipava in Reka, ponoči pa bo začela poplavljati tudi Krka s pritoki. Poplavljena območja na
poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa se bodo še povečevala.

18.09.2010 22:30

Telefonski pogovor z g. Salopekom iz Hrvatski vod, Odbrana od poplava. Poročilo o stanju in predvidenem pretoku Save.

18.09.2010 23:00

Večina pretokov, ki so ponoči ali zjutraj še naraščali, je ţe dosegla največje pretoke. Povečujejo se pretoki spodnje Save,
Ledave, Vipave, Notranjske Reke, Krke in Kolpe v sp. toku. Pretoka Mure in Drave imata velike pretoke, a vodotoka
predvidoma ne bosta poplavljala. Opozarjamo na ponovni porast pritokov Savinje v srednjem toku in tudi ponovnega porasta
Savinje v celotnem toku.

19.09.2010 01:00

19.09.2010 05:00

19.09.2010 07:00

Lead – time več kot 24 ur do prvih razlivanj
OPOZORILA IN AKTIVNOSTI HIROLOŠKE PROGNOZE MED 17.9.2010 IN 22.9.2010
čas opozorila
oz. aktivnosti

19.09.2010 08:30

Povodenj se pomika v spodnji tok Save in Krke. Najvišji pretok Save na tem območju bo danes dopoldan okoli 3500 m3/s,
podobno kot ob povodnji leta 1990. Sava se bo v večjem obsegu razlila na območju Krškega polja. Sava je pri Čateţu
zajezila reko Krko na sotočju, zato bo poplavno območje ob spodnjem toku Krke precej večje od običajnega. Poplavlja reka
Sotla. Čez dan se bodo močno povečale tudi poplavljene površine na celotnem območju Suhe krajine, Dolenjskega in
Notranjskega krasa. Reka Vipava bo čez dan še poplavljala v večjem obsegu, zlasti v srednjem in spodnjem toku, prav tako
reka Ljubljanica v spodnjem toku.

19.09.2010 10:30

Telefonski pogovor z g. Salopekom iz Hrvatski vod, Odbrana od poplava.

19.09.2010 13:00

Povodenj se pomika v spodnji tok Save, Krke in Vipave. Reke v zgornjem toku počasi upadajo, močno pa naraščajo večje
reke v spodnjem toku. V okolici Litije je Sava dosegla višek in se bo v prihodnjih urah tam začela zniţevati. Močno narašča
Sava v Posavju in na Krško-Breţiškem polju: pri Čateţu je zajezila reko Krko na sotočju, zato bo poplavno območje ob
spodnjem toku Krke precej večje od običajnega. Pretok Krke v Podbočju še narašča in bo do večera dosegel predvidoma
okoli 420 m3/s, kar je rekordna vrednost pretoka.

19.09.2010 18:00

Reke v zgornjem toku počasi upadajo, močno pa naraščajo večje reke v spodnjem toku. Najvišji pretok Save na območju
Krškega polja je danes popoldan ţe dosegel okoli 3600 m3/s in trenutno stagnira. Poplavlja reka Sotla, obseţnejše poplave
so še vedno na celotnem območju Dolenjskega in Notranjskega krasa. Reka Vipava ţe upada vendar še poplavlja v spodnjem
toku, prav tako reka Ljubljanica. V prihodnjih dneh bodo v večjem obsegu poplavljena polja Notranjskega in Dolenjskega
krasa, ter območje ob spodnjem toku Krke.

19.09.2010 22:00

Večina rek po drţavi upada, tudi Sava v spodnjem toku se počasi umirja, narašča pa še Krka v spodnjem toku. Najvišji
pretok Save na območju Krškega polja je danes popoldan ţe dosegel okoli 3600 m3/s in trenutno stagnira. Pretoki Save v
spodnjem toku bodo ponoči ostajali na podobni ravni. Sava je pri Čateţu zajezila reko Krko na sotočju, zato je zaradi
izjemnega dogodka sovpadanja visokih voda obeh rek poplavno območje ob spodnjem toku Krke precej večje od običajnega.
Pretok Krke v Podbočju se še povečuje in bo ponoči dosegel rekordne vrednosti pretoka, okoli 440 m3/s.

20.09.2010 07:30

Naraščanje reke Krke se postopoma umirja, pretok Krke v Podbočju je ustaljen in ima še vedno rekordno vrednost pretoka,
okoli 430 m3/s. Sava v spodnjem toku je ţe pričela upadati, vendar ima še vedno velik pretok, okrog 3000 m3/s. Ostale reke
povsod drugod po Sloveniji upadajo. Reke Vipava, Ljubljanica in Sotla imajo pretoke večje od opozorilnih vrednosti.
Poplavna območja ob teh rekah se bodo čez dan postopno zmanjševala. V prihodnjih dneh bodo v večjem obsegu
poplavljena kraška polja Notranjskega in Dolenjskega krasa, Ljubljansko barje ter območje ob spodnjem toku Krke.

20.09.2010 09:45

20.09.2010 14:30

Opozorilo za juţni del Ljubljane. Reka Ljubljanica zelo počasi upada. Kljub počasnemu upadanju pretoka na reki
Ljubljanici, se dviguje gladina podzemne vode zaradi dotoka zalednih voda. Kombinacija vodnega pritiska z globokih
arteških vodonosnikov, ki se napaja s Krimško-Mokrskega pogorja na plitvo plast podzemne vode, ki jo napajajo zaledne
vode iz Golovca dviguje višino talne vode na območju juţne Ljubljane, širšega območja, Galejvice, Rudnika in Črne vasi.
Takšno stanje se bo nadaljevalo še preko celega dne, dokler ne bo Ljubljanica občutno upadla in bo zmoţna odvajati
poplavljeno vodo.
Reka Sava poplavlja na območju Krško-Breţiškega polja, pri Čateţu še delno zajezuje reko Krko na sotočju, zato se
poplavno območje ob spodnjem toku Krke še ne zmanjšuje opazno. Sava je zajezila tudi reko Sotlo, zato so poplavljene
površine ob spodnjem toku Sotle večje od običajnih in se le počasi zmanjšujejo. Kljub počasnemu upadanju pretoka na reki
Ljubljanici, se zadrţuje gladina podzemne vode zaradi dotoka zalednih voda na območju juţnega dela Ljubljane, Galejvice,
Rudnika in Črne vasi. Takšno stanje se bo nadaljevalo še preko celega dne in predvidoma še v noči na torek, dokler ne bo
Ljubljanica dovolj upadla.

21.09.2010 07:00

Reka Ljubljanica ima trenutno pretok 300 m3/s in zelo počasi upada. V zadnjih 24 urah je v Mostah upadla za 12 cm. Kljub
počasnemu upadanju pretoka na reki Ljubljanici, se gladina poplavnih voda še ohranja zaradi dotoka zalednih voda in visoke
podtalne vode. Gladine poplavnih voda na jugu Ljubljane se bodo danes pričele počasi zniţevati. Območje Krško-Breţiškega
polja je še vedno poplavljeno. Poplavno območje ob spodnjem toku Krke se počasi zmanjšuje. Pretoki ostalih rek po
Sloveniji so veliki in upadajo. Poplavna območja ob rekah se bodo čez dan postopno zmanjševala.

21.09.2010 16:00

Pretok Krke v Podbočju je od 7h zjutraj upadel za slabih 22 m3/s, vodostaj na vodomerni postaji se je zniţal za 17 cm. Krka
še naprej zelo počasi upada, trenutni pretok je še vedno zelo velik, 396 m3/s. Pretok Save v spodnjem toku je upadel na 1330
m3/s, od 7h zjutraj je zmanjšan za pribl. 200 m3/s.

22.09.2010 08:00

Vodostaj Ljubljanice v Mostah je danes ob 7. uri 273 cm in je v 24 urah upadel za 10 cm. Trenutni pretok na v.p. Moste je
279 m3/s. Vodostaj na v.p. Moste upada ţe 66 ur in se je ob tem zniţal za 35 cm. Upadanje Ljubljanice in odtok vod iz
poplavnih površin je upočasnjeno zaradi velikega dotoka voda iz kraškega zaledja in dvigovanja gladine podtalnice.
Vodostaj reke Krke v Podbočju je v 24 urah upadel za 53 cm, pretok se je zmanjšal za 70 m3/s in trenutno znaša 348 m3/s.
Krka je v pretekli noči pričela hitreje upadati, vendar so njena poplavljena območja še vedno obseţna. Območje KrškoBreţiškega polja je še poplavljeno, voda iz poplavljenih površin počasi odteka. Poplavno območje ob spodnjem toku Krke se
zmanjšuje. V prihodnjih dneh bodo še vedno poplavljena kraška polja Notranjskega in Dolenjskega krasa, Ljubljansko barje
ter območje ob spodnjem toku Krke. Pretoki ostalih rek po Sloveniji so med srednjimi in velikimi in počasi upadajo.
Poplavna območja ob rekah se bodo še naprej postopno zmanjševala.

17.09.2010
do
22.09.2010

V tem času je potekalo kontinuirano osveţevanje opozoril na spletna stran ARSO, operativni poti preko e-pošte in stalen
odziv na potrebe radijskih, televizijskih in spletnih medijev. TV izjave: 16.9. - POP TV 24 ur, 17.9. - RTVSLO1 Dnevnik in
Odmevi, 18.9. - POP TV 24 ur, 18.9. - RTVSLO1 Dnevnik, 19.9. - POP TV 24 ur, 21.9. - RTVSLO1 Dobro jutro, 21.9. POP TV 24 ur ob 13h, 21.9. - A Kanal Svet. Radijske postaje: Radio Slovenija 1, Val 202, Radio Hit, Radio 1. Spletni
mediji: Ţurnal 24, 24ur.com, MMC, STA.

Pretoki Save v srednjem in spodnjem toku se povečujejo. Še vedno opozarjamo na ponovni porast Savinje in njenih pritokov
v celotnem toku. Pretok Krke je v Podbočju presegel 300 m3/s in še narašča. Krka bo danes čez dan poplavljala v širšem
poplavnem območju. Vipava (Vipava Dolenje 210 m3/s ob 23 uri) je presegla največji pretok doseţen danes zgodaj zjutraj in
trenutno ne narašča. Povečujejo se še pretoki Pesnice, Ščavnica, Ledave, Iške, Cerknice in Reke.
Savinja v zgornjem toku je dosegla največji pretok. Savinja v spodnjem toku narašča in bo dosegla največji pretok po 7. uri.
Pretok Krke v Podbočju še narašča in bo čez dan poplavljala na širšem poplavnem območju. Notranjska Reka v
Cerkvenikovem Mlinu še narašča. Povečujeta se pretoka Pesnice in Ščavnice. Ledava, Dravinja, Vipava in Sora so dosegle
največji pretok in trenutno stagnirajo. Sava v srednjem in spodnjem toku še narašča. Konico pretoka Save v Jesenicah na
Dolenjskem pričakujemo po 6 uri zjutraj in sicer okrog 3000 m3/s. Ljubljanica bo predvidoma najbolj poplavljala v
spodnjem toku.
Počasi se povečujejo pretoki Ščavnice, Velike Krke, Rogatnice, Mestinjščice, Kolpe. Narašča tudi še Sava v srednjem in
spodnjem toku. Najvišji pretok Save v Jesenicah na Dolenjskem pričakujemo danes dopoldne, okoli 2900 m3/s. Pretoki
drugih rek se počasi zmanjšujejo ali pa vsaj ne naraščajo več. Poplave na porečju Ljubljanice se bodo zadrţale še nekaj
naslednjih dni. Poplave se bodo najdlje zadrţale na kraških poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa.

Kratek povzetek opozorila oz. aktivnosti

Sklic tiskovne konference ARSO skupaj s predstavnikom
URSZR 17.9.2010 ob 11. uri

Takojšnja obveščenost širše javnosti o pričakovani nevarnosti poplav večjega obsega

Prva tiskovna konferenca na ARSO
dne 17. septembra 2010, na kateri so
bili novinarji podrobno obveščeni o
pričakovanem večjem obsegu
povodnji. Druga 18.9.2010 ob
11:30

S stanjem v času povodnji in
napovedmi je bil neposredno
seznanjen tudi minister MOP dr.
Roko Ţarnić

Razglasitev najvišje stopnje ogroţenosti zaradi škodljivega
delovanja voda – poplav:
Stopnja ogroženosti po kriterijih HIDROALARM za
18.in 19. 09.2010

Primer opozarjanja sosednje države in napoved
maksimalnega pretoka Save
Sava - v.p. Jesenice na Dolenjskem
pretoki in napovedi, posredovane Hrvatskim vodam
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Občine (rdeče), kjer je obilno deževje od 16. do
19. septembra povzročilo večjo gmotno škodo

Škodo lahko zmanjšamo

Škoda ob poplavah 2010:
250 MIO EUR
Prihranek zaradi pravočasnega opozorila ocenjen na 20% do 30%
50 do 75 MIO EUR

Pomembno je hitro ukrepanje

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

– Meritve v svetu in tudi v Sloveniji kaţejo, da se ozračje pri tleh
segreva.
– Globalno segrevanje ozračja je tesno povezano z drugimi
spremembami podnebnega sistema.

– Trend podnebnih sprememb s posledicami se bo nadaljeval še
daleč v prihodnost.

Sprememba porazdelitve vremenskih
dogodkov

Pomembno je stalno osveščanje o nevarnosti
poplav
Akcija “Moč voda”

Tržaška cesta, 27. september 1926.
Tablica nameščena pri O.Š. Vič

Pomembno je stalno osveščanje o nevarnosti
poplav: Občina Dobrepolje

Pomembno je stalno osveščanje o
nevarnosti poplav: Občina Laško

Pomembno je stalno osveščanje o nevarnosti
poplav: Občina Radovljica

Prepoznane dobre prakse za zagotavljanje učinkovitega
zgodnjega opozarjanja pred poplavami
• Organiziranost strokovnih sluţb ARSO “pod eno streho” (Pravilnik o ravnanju
ob izrednih okoljskih dogodkih), HIDROALARM
• Zgledno sodelovanje z URSZR in lokalnimi skupnostmi
• Pravočasna izvedba tiskovnih konferenc za sprotno obveščanje javnosti
• Stalno osveščanje javnosti in lokalnih skupnosti o sobivanju s poplavami;
akcija “Moč voda” (nameščanje tablic najvišje izmerjene gladine vode)
• Velika motiviranost sodelavcev in strokovnih sluţb ter njihov velik občutek
odgovornosti ob takšnih dogodkih.

Ukrepi za širitev dobre prakse

Osveščanje javnosti in lokalnih skupnosti :
• o ravnanju ob izjemnih hidroloških dogodkih: poplave –
suša in o sobivanju z njimi

• o skrbi za urejenost zaledij rek, potokov in hudournikov v
celoti
• o umeščanju objektov in infrastrukture izven poplavnih
območij

