
PREDSTAVITEV IZVEDBE 2. FAZE 

PROJEKTA - ZADRŽEVALNIK POD SUŠO 

Operacija: Protipoplavna ureditev porečja 

Selške Sore

Železniki, 27. 2. 2020

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada



VSEBINA

1. Nagovor župana in predstavitev prisotnih - g. Anton 

Luznar

2. Nagovor direktorja DRSV - g. Tomaž Prohinar

3. Predstavitev DRSV, Urada za upravljanje z vodami - ga. 

Suzana Stražar

4. Predstavitev projekta - g. Rok Fazarinc, IZVOR d.o.o. 

5. Predstavitev izvedbe - g. Bojan Drnovšek, DRSV, vodja 

projekta

6. Vprašanja krajanov in razprava



PREDSTAVITEV DRSV

• DRSV opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge 

na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki 

urejajo vode na državni ravni.

• Prizadevanje za zagotavljanje dobrega stanja voda, 

zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja 

prebivalcev. 

Tomaž Prohinar, direktor DRSV



PREDSTAVITEV PROJEKTA

Uredba DPN predvideva izvedbo ureditev po funkcionalno 

zaključenih celotah v 2 fazah:

• 1. faza ureditev zajema ureditve na vplivnem območju 

Železnikov, 

• 2. faza ureditev zajema vodnogospodarske in druge 

ureditve na območju zadrževalnika »Pod Sušo« z 

ureditvijo visoke pregrade. 

Ob izvedbi obeh faz bo v Železnikih zagotovljena večja 

poplavna varnost.



Ministrstvo za okolje in prostor 5

Ureditve predvidene v DPN

1. Faza vodnih ureditev

2. Faza vodnih ureditev



PODROČJE DELA URADA ZA

UPRAVLJANJE Z VODAMI

• Upravne, strokovne in druge naloge na področju 
upravljanja in urejanja voda v pristojnosti Direkcije za 
vode,

• delo na postopkih, programskem delu in drugih 
vsebinah urada na področju upravljanja voda, 

• sektorji območij - geografske izpostave Urada za 
upravljanje z vodami: pristojnost za dela gospodarskih 
javnih služb (GJS) in druge naloge v pristojnosti 
sektorjev,

• Selška Sora: pristojnost Sektorja območja zgornje 
Save.

Mag. Suzana Stražar, 
direktorica Urada za upravljanje z vodami



ZMANJŠEVANJE POPLAVNE 

OGROŽENOSTI
Gradbeni projekti v teku:

Kohezijska sredstva Operativnega programa 2014-2020:
• Gradaščica,
• Železniki,
• Meža z Mislinjo,
• Ptujska Drava,
• Vipava.

Interreg – mednarodno sodelovanje:
• projekti FRISCO 2.1, FRISCO 2.2, FRISCO 2.3,
• projekt goMURra,
• projekt VISFRIM.

Projekti iz programa Sklada za vode (samostojno in v 
sodelovanju z občinami)



PREDSTAVITEV 2. FAZE PROJEKTA

Mag. Rok Fazarinc, projektant



1. Povečanje prevodnosti 

Selške Sore skozi Železnike
Kritična točka:

PREVODNOST DERMOTOVEGA 

JEZU: 

Q = 115 m3/s (vv.25.12.09)

Z odstranitvijo jezu in poglobitvijo struge Selške 

Sore je na območju Plavža možno zagotoviti 

poplavno varnost na Q100, ne pa na dogodek 

septembra 2007



Območje Racovnika in Domela: Zaradi 

utesnjenosti struge z ureditvami ni možno 

zagotoviti ustrezne poplavne varnosti!

Naraščanje 

poplavnega vala 

(sl.1 in 2) –

neenakomerna 

prevodnost struge



Zadrževanje konice visokovodnega 

vala zniža pretoke in posledično 

poplavno ogroženost dolvodnih

območij.  

V suhih zadrževalnikih je pretoke možno 

kontrolirati glede na razpoložljive volumne 

zadrževanja s pomočjo hidromehanske 

opreme ali brez nje. 

Zadrževanje visokih vod: 

- Na poplavnih območjih

- S preusmerjanjem poplavnih vod na območja z manjšim škodnim potencialom

- V umetno načrtovanih zadrževalnikih visokih vod (nasipi, pregrade brez kontrolnih objektov  

zapornic, pregrade s kontrolnimi objekti, večnamenske akumulacije)
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Drugi primeri zadrževanja voda
-zadrževalnik Reka v Logatcu
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-zadrževalnik Reka nad Logatcem



Funkcija zadrževalnika : 

upočasni pretok vode

2 primera iz vsakdanjega 

življenja
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Vpliv potovanja viskovodnega vala skozi zadrževalnik
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Primerna 

velikost, 

vendar 

predaleč

Povečan 

zaradi 

oddaljeno

sti

Več 

manjših in 

oddaljenih

Primerna 

velikost in 

oddaljenost
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Zadrževanje v zaledju – potreben velik 

zadrževalnik

- Visoka pregrada, 

- Slabo razmerje med 

prostornino zadrževanja in 

prostornino nasipa pregrade,

- Težavna kontrola in vodenje 

visokih vod,

- Problemi s plavinami in 

plavjem
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Zadrževanje v zaledju – več manjših zadrževalnikov

- Veliko objektov, 

-Slabo razmerje med 

prostornino zadrževanja in 

prostornino nasipov – pregrad,

-Težavna kontrola in vodenje 

visokih vod,

-Problemi s plavinami in 

plavjem,
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Zadrževanje z zadrževalnikom blizu območja, ki se ga varuje

- Zadrževalnik kontrolira 

večji del porečja,

-Ugodno razmerje med 

volumnom zadrževanja in 

nasipov

- Natančnejše vodenje (en 

sistem zapornic)
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Poplava Selške Sore na območju sotočja z Davščico pri Q100 danes
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ZADRŽEVALNIK POD SUŠO

IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt zadrževalnika Pod Sušo
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ZADRŽEVALNIK POD SUŠO

1.OSNOVNI PODATKI

2.KARAKTERISTIČNE RISBE

3.OBRATOVANJE

4.NAČIN GRADNJE

5.STROŠKI IZVEDBE
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ZADRŽEVALNIK POD SUŠO

– Tip pregrade: nasuta

– Osnovni material: odstreljena dolomitna kamnina

– Tesnitev pregradecentralno jedro iz zaglinjene
zemljine

– Tesnitev podlage: zavesa iz jet-grouting kolov

– Višina: 20 m

– Dolžina krone: 80 m

– Prostornina pregrade: 40.700 m3

– Prostornina zadrževalnika: ca 1 mio m3

1. OSNOVNI PODATKI - PREGRADA
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ZADRŽEVALNIK POD SUŠO

– Talni izpust

- dimenzije: š x v = 5,5 m x 4,5 (5,5)m x 2

- kapaciteta: 160 m3/s s prosto 
gladino

- zaporni organ: 2 regulirani tablasti zapornici

- vtok: groba rešetka z odprtino

– Preliv

- dimenzije: l x h = 25,0 x 5,9 m

- kapaciteta: 525 m3/s (Q10.000)

- zaporni organ: zaklopka 25,0 x 4,0 m

1. OSNOVNI PODATKI – OBJEKTI IN NAPRAVE NA 

PREGRADI
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ZADRŽEVALNIK POD SUŠO

– Pogon zapornic: hidravlični servomotorji

– Oskrba z energijo

- primarna: javno električno omrežje

- pomožna: Diesel – električni agregat

– Podslapje: naravna kotanja 
zaščitena s težkim 
skalometom

– Prehod za

vodne organizme

– Dostopi: na krono, na vtok, v 
podslapje

1. OSNOVNI PODATKI – OBJEKTI IN NAPRAVE NA 

PREGRADI
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ZADRŽEVALNIK POD SUŠO

– Prosti pretok Sore skozi talni izpust do pretokov 120 – 160 
m3/s

– Pri večjih pretokih polnjenje zadrževalnega prostora –
ohranjanje konstantnega pretoka 120 – 160 m3/s skozi talni 
izpust s spuščanjem tablastih zapornic.

– Ko se gladina dvigne nad prelivni prag se tablaste zapornice 
popolnoma zaprejo, pretok in gladino se regulira z zaklopko 
na prelivu.

– Pri pretokih večjih od 197 m3/s (Q100) je zadrževalni prostor 
poln, zaklopka se spušča, ves pretok se spušča čez preliv.

– Ko pretok pada, zadrževalni prostor se prazni v obratnem 
vrstnem redu

– Upravljanje z zapornicami lokalno na pregradi in daljinsko iz 
centra vodenja

3. OBRATOVANJE
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ZADRŽEVALNIK POD SUŠO

– Po prestavitvi ceste Petrovo Brdo – Škofja Loka

– Organizacija gradbišča

– Poglobitev struge Sore mimo gradbišča v dolžini 
ca 320 m in izgradnja zavarovalnega nasipa 
delovišča talnega izpusta, izgradnja levega dela 
podslapja

– Izgradnja talnega izpusta

– Preusmeritev Sore skozi talni izpust

– Izgradnja nasutega dela pregrade, jaška za 
zapornice talnega izpusta, preliva in desnega dela 
podslapja

– Montaža opreme

4. IZGRADNJA
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ZADRŽEVALNIK POD SUŠO

– Kritični objekt za izvedbo – talni izpust

– Analizirani sta bili dve osnovni varianti gradnje 
talnega izpusta:

- Poglobitev struge Sore mimo delovišča

- Zatesnitev gradbene jame

– Poglobitev struge: hitrejša in cenejša izvedba (za 
ca. 120.000 EUR)

– Zatesnitev gradbene jame: manj odvisna od 
hidroloških razmer

4. IZGRADNJA
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ZADRŽEVALNIK POD SUŠO

1.GRADBENA DELA     2.543.735 EUR

2.HIDROMEHANSKA 

OPREMA 1.223.565 EUR

1.ELEKTRO OPREMA 98.550 EUR

SKUPAJ 3.862.850 EUR

5. STROŠKI IZGRADNJE (maj 2011)



Delovanje zadrževalnika “Pod Sušo” 

v primeru poplave18. septembra 2007
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Globina vode pri 

pregradi 12,9 m

36

9 ura V vala.. 

gladina na 

koti 507,86 m 

n.m.

Q100

Globina vode 

pri pregradi 

14,80 m

Poplavni val september 2007

16 ura V vala, 

gladina na 

koti 509,83 m 

n.m.



Železni

ki

Jesnove

c

Zgornji konec

Zali log

Sor

a

Ureditve po DPN
Q<115 m3/s ..pogoste visoke vode

Qmax=330 m3/s ..~300 letne vode

Proj. pretočnost Selške 

Sore skozi Železnike :  190 

m3/s 

Sel. Sora:   

mejni pretok: 46  
m3/s (41 m3/s)

maks. pret.: 138 
m3/s  

Davščica:          

mejni pretok: 48 
m3/s (43 m3/s)

maks. pretok:  117 
m3/s 

Nad pregrado: 
84 m3/s

maks.: 255 m3/s

Pod pregrado: 
Mejni pretok: 84 m3/s 

Maks. pretok : 130 m3/s
(prej 278 m3/s)

Kontrolni prerez:
mejni pretok 99

maksimalni pretok 145 
m3/s

(prej 322 m3/s)

Vodomerna postaja:
~190 m3/s 

(prej 350 m3/s)

V

P

VP

V

P

Nadzorni center

padavinePregrad

a
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Vpliv zadrževanja poplavnega vala v 

zadrževalniku Pod Sušo

Železniki: Zmanjšanje več kot 100 m3/s Vešter pri Škofji Loki: Zmanjšanje za 30 

do 80 m3/s
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IZVEDBA PROJEKTA

Bojan Drnovšek, vodja projekta

Terminski plan:

1. Faza (s pritoki)

2. Faza



VREDNOST INVESTICIJE

1. faza in pritoki; 17.157.701,88 EUR

2. faza 17.146.375,29 EUR

SKUPAJ 34.304.077,17 EUR

Viri financiranja:

Kohezijska sredstva EU (KS): 17.975.449,40 EUR

Kohezijska sredstva – slo. udeležba: 3.172.138,13 EUR

DRSV: 36.722,00 EUR

DRSV- Sklad za vode: 13.119.767,64 EUR



IZVEDBA PROJEKTA – 2. faza

• JN za izvajalca - pridobivanja zemljišč,

• JN za svetovalnega inženirja – svetovalec po FIDIC in 

nadzor po GZ,

• pridobitev OVS – PVO v pregledu na ARSO, 

• JN za izbor izvajalca za storitve projektiranja, pridobitev 

GD, gradnje in dobave opreme,

• preizkus objektov, prevzem in pridobitev uporabnega 

dovoljenja.



IZVEDBA PROJEKTA – 2. faza

Pridobivanje zemljišč:

• okvirno 230 parcel, upoštevajoč tudi parcele, ki so že v lasti 

RS ali občine Železniki,

• odkupi: okvirno 170 zemljiških parcel – v območju pregrade 

in deviacij ceste in vodnih ureditev,

• služnosti: okvirno 60 zemljiških parcel – v območjih 

prestavitev komunalnih vodov,

• pričetek aktivnosti v zvezi z odkupi predvidoma pomladi 

2020.



KLJUČNI OBJEKTI 2. FAZE

• Pregrada suhega zadrževalnika Pod Sušo:
zemeljska pregrada višine 20 m s prostornino zadrževalnika 
1 mio m3 vode.

• Ceste
predvidene prestavitve in novogradnje cest v skupni dolžini 
cca. 1.700 m.

• Premostitev
armiranobetonski ločni most dolžine 70 m - premostitev 
pregrade.

• Zadrževalniki proda
trije zadrževalniki proda s skupno kapaciteto 8.000 m3.

• Ureditve struge

• Javna gospodarska infrastruktura
elektroenergetski, telekomunikacijski vodi in odvodnjavanje


