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1. Splošni podatki 

1.1 Osnovni podatki 

Osnovni podatki so povzeti po projektu Zadrževalnik Drtijščica, PID, ki ga je izdelal IZVRS, 

2003 in veljavnem Poslovniku za obratovanje in vzdrževanje zadrževalnika Drtijščica 2011, 

Hidrotehnik vodnogospodarsko podjetje d.d. (v nadaljevanju Hidrotehnik d.d.). 

 

Ime pregrade: pregrada Drtijščica 

Lokacija:Vzhodno od naselja Lukovica pri Domžalah 

Povodje: Donavsko povodje (porečje Srednje Save) 

Vodotok: Drtijščica (Radomlja) 

Leto izgradnje: 2003 

Akumulacija: Gradiško jezero 

Tip zadrževalnika: pol suhi zadrževalnik (delno ojezerjen) 

Tip pregrade: Pregrada je nasuta zemeljska (conirana pregrada) 

Projektirana raba: Sploščitev visokovodnega vala Radomlje in Drtijščice (Pravilnik za 

obratovanje in vzdrževanje pregrade Drtijščica, Hidrotehnik d.d.) 

Dejanska raba: Sploščitev visokovodnega vala ter obramba pred poplavami (Pravilnik za 

obratovanje in vzdrževanje pregrade Drtijščica, Hidrotehnik d.d.) 

Upravljavec: Hidrotehnik vodno gospodarsko podjetje d.d.:  

Izvajalec: Podjetje za urejanje hudournikov - PUH 

 

1.2 Tehnični podatki o pregradi 

Tehnični podatki so povzeti po projektu Zadrževalnik Drtijščica, PID, ki ga je izdelal IZVRS, 

2003 in veljavnem Poslovniku za obratovanje in vzdrževanje zadrževalnika Drtijščica 2011, 

Hidrotehnik d.d. 

Kota dna akumulacije: 339,30 m n.m. 

Kota stalne zajezitve: 344,80m n.m. 

Vodna površina ob stalni zajezitvi: 29ha 

Volumen stalne zajezitve: 0,8 miljona m3 

Maksimalna kota zajezitve: 354,60m n.m. 

Vodna površina ob maksimalni zajezitvi: 71ha 

Volumen ob maksimalni zajezitvi: 6,5mio m
3
  

Kota krone nasipa: 357,77m n.m. (357,59m n.m.) 

V pregrado vgrajeni materiali: glina pomešana z jalovino, glinena tesnitev ob bokih in tesnitev z 

jet groutingom v centralnem delu 

Dolžina krone pregrade: 256m 

Širina krone pregrade: 6,0m (utrjena krona –pot 5m) 

Nakloni brežin nasipa: vodna stran: 1:3 (s tremi vmesnimi bermami) in  

    zračna stran 1:4 (s štirimi vmesnimi bermami) 

Maksimalna višina pregrade: 18,2m od raščenega terena 
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2. Podatki iz dokumentacije 

Projektna dokumentacija do izvedbe: 

 

Projekt izvedenih del: Zadrževalnik Drtijščica, PID št.IV – 66/03, 2003, VGI, Ljubljana 

Lokacijska dokumentacija: Del lokacijske dokumentacije odseka Lukovica Šempeter v Savinjski 

dolini  

Gradbeno dovoljenje: Gradbeno dovoljenje št. 351-01-33/01-VC izdano dne 11.10.2001 izdano s 

strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo za rekonstrukcijo pregrade zadrževalnika 

Drtijščica in Odločba o podaljšanju le-tega št.351-01-33/01pod z dne 13.9.2002 

Uporabno dovoljenje: Uporabno dovoljenje št.351-04-192/2003-VC izdano dne 23.2.2004 s 

strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo za uporabo pregrade Drtijščica 

 

Zapisnik o prvi polnitvi: zadrževalnik je delno ojezerjen – zapisnik je bil izdelan vendar ni 

dosegljiv (arhiv ZAG) 

Obratovalni pravilnik: veljavni Poslovnik za obratovanje in vzdrževanje suhega pregrade 

Drtijščica, 2011, Hidrotehnik d.d., potrjen tudi s strani upravljavca (MKO, ARSO). 

 

Projekt tehničnega opazovanja: izhodišča za izvedbo tehničnega opazovanja so podana v 

projektu Zadrževalnik Drtijščica – Sanacija pregrade, PID št.IV – 66/03, 2003, VGI, Ljubljana (v 

nadaljevanju: Projekt sanacije) in povzeta v Poslovniku za obratovanje in vzdrževanje pregrade 

Drtijščica, 2011, Hidrotehnik d.d. (v nadaljevanju: Poslovnika) 

 

Projekt vzdrževanja: redno vzdrževanje je zajeto v sklopu Projektov vzdrževanja vodne 

infrastrukture zgrajene v sklopu AC programa, ki se pripravljajo na letni bazi in jih potrjuje MKO-

ARSO, Oddelek za območje Srednje Save. V projektih so povzete zahteve Projekta vzdrževanje 

pregrade in Projekta za opazovanje pregrade Drtijščica, Poslovnika in navodil za vzdrževanje 

hidromehanske in telemetrične opreme podanih v tehničnem opisu z navodili za vzdrževanje in 

obratovanje: 

Program vzdrževanja infrastrukturnih objektov zgrajenih v okviru AC programa P402/07, 2007, 

Hidrotehnik d.d. 

Program vzdrževanja infrastrukturnih objektov zgrajenih v okviru AC programa P415/08, 2008, 

Hidrotehnik d.d. 

Program vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa P438/09, 2009, 

Hidrotehnik d.d. 

Program vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa P455/10, 2010, 

Hidrotehnik d.d. 

Program vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa P473/11, 2011, 

Hidrotehnik d.d. 

Program vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa P524/12, 2012, 

Hidrotehnik d.d. 

 

Projekt porušitve pregrade: Izračun vala, ki bi nastal pri porušitvi pregrade Drtijščica, 2000, 

Laboratorij za mehaniko tekočin, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo predvideva postopno 

delno porušitev pregrade. Upoštevan je čas rušitve 50 min. 
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Obratovalni dnevnik: se nahaja v komandnem objektu pregrade. Skladno s Poslovnikom, se vanj 

beležijo ugotovitve rednih vizualnih pregledov, opažene anomalije in poškodbe, potrebne 

intervencije ipd.. Večje poškodbe ali nepravilnosti se v obliki poročil in dopisov podajo 

upravljavcu. 

 

Poročila o tehničnem opazovanju: 

1. Poročilo o geološko geomehanskem pregledu zadrževalnika Prigorica, ZAG št.1727/00-730-

2, 18.11.2009, ZAG (v arhivu ZAG) 

2. Pregrada Zadrževalnika Drtijščica – Geodetske meritve – ničelno stanje, januar 2001, ENS 

d.o.o., Ljubljana 

3. Pregrada Zadrževalnika Drtijščica – Geodetske meritve – Prvo opazovanje, september 2002, 

ENS d.o.o., Ljubljana 

4. Pregrada Zadrževalnika Drtijščica – Geodetske meritve – Drugo opazovanje, februar 2005, 

ENS d.o.o., Ljubljana 

5. Pregrada Zadrževalnika Drtijščica – Geodetske meritve – Tretje opazovanje, september 2005, 

ENS d.o.o., Ljubljana 

6. Pregrada Zadrževalnika Drtijščica – Geodetske meritve – Četrto opazovanje, avgust 2006, 

ENS d.o.o., Ljubljana 

7. Pregrada Zadrževalnika Drtijščica – Geodetske meritve – Peto opazovanje, avgust 2007, 

ENS d.o.o., Ljubljana 

8. Pregrada Zadrževalnika Drrtijščica – Geodetske meritve – Šesto opazovanje, avgust 2008, 

ENS d.o.o., Ljubljana 

9. Pregrada Zadrževalnika Drtijščica – Geodetske meritve – Sedmo opazovanje, maj 2009, ENS 

d.o.o., Ljubljana 

10. Pregrada Zadrževalnika Drtijščica – Geodetske meritve – Osmo opazovanje, december 2009, 

ENS d.o.o., Ljubljana 

11. Pregrada Zadrževalnika Drtijščica – Geodetske meritve – Deveto opazovanje, september 

2010, ENS d.o.o., Ljubljana 

12. Pregrada Zadrževalnika Drtijščica – Geodetske meritve – Deseto opazovanje, oktober 2011, 

ENS d.o.o., Ljubljana 

13. Meritve višine talne vode v piezometrih v letu 2009, 2009, Hidrotehnik d.d. 

14. Meritve višine talne vode v piezometrih in drenažah v letu 2010, 2010, Hidrotehnik d.d. 

15. Meritve višine talne vode v piezometrih in drenažah v letu 2011, 2011, Hidrotehnik d.d. 

Načrti upravljanja: Načrt upravljanja se pripravlja na letni bazi in je zajet v sklopu projektov 

Program vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa za posamično leto, ki 

zajema predvsem segment vzdrževanja, opazovanja, letnih servisov opreme in stroške obratovanja 

ter Letnega plana dela vodne gospodarske službe za tekoče leto.  

 

Načrti zaščite in reševanja: Načrt zaščite in reševanja pri porušitvi pregrade Drtijščica – 2009, 

Hidrotehnik d.d. potrjen s strani odgovornih predstavnikov MOP in občine Lukovica in Občine 

Domžale. V postopku novelacije. 

Podatki o konturi porušnega vala: Izračun porušnega vala je bil izveden v fazi IDZ in ne zajema 

računa za končno stanje objektov. Meja (kontura) porušnega vala še ni označena na terenu – 
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zaradi pomanjkanja sredstev (predlog za namestitev opozorilni tablic – v programih za 

vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa za leti 2011 in 2012 

 

2.1 Geološke razmere 

Območje pregrade Pregrada Drtijščica leži v ožjem delu doline v Lokvah, kjer je dolinsko dno, 

»U« oblike široko okoli 130m. Na desnem bregu je pregrada omejena s strmim pobočjem, ki ga 

sestavljajo permokarbonske plasti meljevca s prehodi v skrilavi glinovec z vpadom plasti proti JV 

z naklonom 35°. Plasti so vodo nepropustne, razen v območju prelomih con, kjer je tektonsko 

zdrobljen skrilavi glinovec razmeroma dobro propusten. 

Na levem bregu je pobočje položnejše in ga sestavljajo glinasti skrilavci s prehodi v meljevec z 

vpadom plasti proti JV z naklonom 20°, ki so pokriti z ostalino fosilnega plazu z 4,7m debelo 

plastjo grušča z meljem in zaglinjenega grušča v spodnjem delu pobočja. Pod krovno plastjo ležijo 

pretrte in delno preperele plasti skrilavega glinovca, ki pa so tako kot podlaga vodo slabo 

propustne. 

 

V pregradnem profilu je bilo izvrtanih 13 strukturnih vrtin – od tega 9 globokih. Dolinsko dno je 

zapolnjeno z glinami oz. melji, ki ležijo na sloju zaglinjenih gruščev, ti pa na skalni podlagi. 

Največja debelina aluvialnega nanosa znaša v pregradnem profilu do 6,9m. Zaradi velike vsebnosti 

glin so dolinske plasti vodonepropustne, posledično je večji del doline tudi zamočvirjen. Po dolini 

poteka v smeri SZ-JV prelom in prečno v smeri V-Z preloma ob levem in desnem bregu, ki se 

nahajata severno in južno od pregrade. 

Območje akumulacije pretežno sestavljajo plasti permokarbonskega skrilavega glinovca in 

meljevca, ki jih prekrivajo 0,5 do 3m debele plasti preperine nanosov Drtijščice in občasnih 

potokov iz obrobja. Krovne plasti so debelejše na položnejšem, levem bregu. Na splošno so 

bregovi, kljub debelejši krovni plasti stabilni, razen na območjih, kjer se pojavljajo izviri iz 

preperinskega pokrova, ki drenirajo podtalnico iz prperinskega pokrova in v sušnem času 

presahnejo.  

 

2.2 Seizmo-tektonske razmere 

Pregrada Drtijščica leži na robu območja Ljubljansko-gorenjskega seizmogenega območja; ki 

obsega 707km
2
. Povprečna globina žarišč na tem območju je med 12 in 25km, maksimalna 

opažena magnituda 6,0 in največja računska pa 6,4 po Richterju. Najbližji točkasti seizmični izvor 

je oddaljen 17km na področju Zapog-Repenj-Vodice z maksimalno magnitudo 4,0 oz. največjo 

računsko 4,3 po Richterju. Najbližji površinski seizmični izvor s površino 78km
2
 je oddaljen 12km 

na področju Menine planine z maksimalno magnitudo 5,0 oz. največjo računsko 5,2 po Richterju. 

Najbližji prelom je oddaljen 15km v smeri Litija-Sava v dolžini 16km, z maksimalno magnitudo 

5,0 oz. največjo računsko 5,2 po Richterju.  

Lokalna tla sestavljajo gosta oz polgosta tla nad geološko trdno podlago, ki ga predstavlja 

kompakten skrilavec, s srednje dobrimi seizmološkimi karakteristikami in ni pričakovati povečanja 

potresnih učinkov. Stopnja seizmične intenzitete znaša 8 stopnjo po lestvici MSK, največji 

pospešek tal na lokaciji s povratno dobo 475 let znaša 0,26g, maksimalna magnituda v lokalni 

coni (do 30km) pa znaša do 6,4 po Richterju. 
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2.3 Hidrološko-hidravlične razmere 

Hidrološke analize so bile narejene na osnovi merjenih podatkov na vodomernih postajah:  

 Drtijščica – VP Vinje 

 Radomlja – VP Trnjava I. in Trnjava II 

 

Visokovodni valovi v pregradnem profilu so bili izvrednoteni z metodo enotnega hidrograma, pri 

čemer so bile upoštevane hidrografske karakteristike, urne vrednosti padavin in odtočni 

koeficient. Karakteristični visokovodni pretoki Drtijščice v pregradnem profilu znašajo: 

 

 Q10000 = 110m
3
/s …. računski pretok za prelivni objekt, varnostna višina pregrade 

 Q100 = 43m
3
/s …. računski pretok za visoke vode 

 

Hidravlični sistem Drtijščica je zasnovan tako, da prevaja po derivacijskem rovu v akumulacijo do 

30m
3
/s pretoka Radomlje (45% delež stoletnega pretoka) s pričetkom odvzema, ko je preseženih 

6m
3
/s naravnega pretoka Radomlje. Iztok iz akumulacije pa je omejen glede na mejno vrednost 

pretoka Radomlje 20m
3
/s pod sotočjem z Drtijščico, ki je določen glede na razpoložljivo velikost 

akumulacije. Teoretična vrednost visokovodnega pretoka, z upoštevanjem omejitev na Radomlji, 

v pregradnem profilu znaša Q100=73m
3
/s, ki je merodajna za določitev velikosti zadrževalnika in 

kapacitet evakuacijskih objektov. 

Volumen stalne ojezeritve znaša 0,81hm
3
 pri koti 344,80m, ki predstavlja teme preliva na 

vtočnem objektu v talni izpust. Maksimalna obratovalna kota je na 354,7m, s koristnim volumnom 

akumulacije 5,08hm
3
, ki predstavlja poplavni val 100 letne vode s trajanjem padavin 36ur. 

Praznenje akumulacije poteka skozi talni izpust s kapacitivnostjo 51,2m
3
/s. 

Krona varnostnega preliva je na koti 355,3m, pri čemer znaša pred prelivanjem volumen 

akumulacije 6,3hm
3
. V primeru blokiranega talnega izpusta ter z upoštevanjem sto letne visoke 

vode pri predhodno prazni akumulaciji znaša maksimalni pretok prelivanja 17,2m
3
/s pri 

maksimalni koti v akumulaciji 355,65m. V slučaju katastrofalnih razmer pri desettisoč letni vodi 

ter z upoštevanjem blokiranega talnega izpusta pri predhodno prazni akumulaciji znaša 

maksimalni pretok prelivanja 108m
3
/s in volumen vode v akumulaciji 7,17hm

3
, pri maksimalni koti 

356,45m.  

 

2.4 Opis objektov 

Sistem Drtijščica sestavljajo: 

 Objekti vodne infrastrukture:  

o Objekti in naprave za zadrževanje, obratovanje in rabo vode: 

· Pregrada 

· Injekcijska zavesa 

· Talni izpust s podslapjem 

· Varnostni preliv za visoke 

· Zapornični objekt 

· Odvzem vode za namakanje habitata 

· Zadrževalni prostor – Gradiško jezero (mersko mesto V4)  

o Objekti pomembni za delovanja sistema Drtijščica: 

· Vodomerna postaja (mersko mesto V3) 



VODPREG 

 

Stran:7/20  
 

7 
 

· Vtočni objekt na vtoku Radomlje v vodni rov v rov (merski mesti V1 in 

V2) 

· Podzemni vodni rov dolžine 935m 

· Iztok iz vodnega rova  

 Drugi objekti javne infrastrukture 

o Makadamska sprehajalna pot okrog zadrževalnega prostora 

 

2.4.1. Pregrada 

Pregrada je izvedena kot nasuta conirana pregrada iz gline z nehomogenim prečnim prerezom. 

Neprepustno glineno jedro seže v manj prepustne naplavinske sloje v dnu doline na desni oziroma 

do hribinske podlage iz skrilavih glinavcev po ostalem prerezu. Vrh pregrade je na 357,77m 

n.m.v. na desnem boku in 357,59m na levem boku.   

Krona pregrade je široka 6,00m. V dnu je pregrad široka 150m. 

Po kroni pregrade je speljana 4,00 m široka utrjena makadamska dostopna cesta za dostop 

mehanizacije v primerih vzdrževalnih del. pri čemer je krona široka 6,00m. Dolžina krone po 

osi pregrade je 256 m.   

Zračna stran pregrade je izvedena v naklonu 1:4 s štirimi vmesnimi bermami širine 2,5m. 

Vodna stran pregrade je izvedena v naklonu 1:3 s tremi vmesnimi bermami širokimi 2,5m. 

Najnižja točka temeljev nasipa pregrade je na koti 339,30 m n.m.v. Maksimalna višina pregrade je 

tako 18,2m.  

Maksimalna kota zajezitve je ocenjena na podlagi stoletnega dotoka v Gradiško jezero in naj bi 

predstavljala ocenjeno vrednost zajetja deset tisočletne vode – določena je na koti 354,60m n.m.v. 

prostornina zadrževanja znaša v tem primeru 6,7 mio m
3
. 

 

Tesnitev 

Tesnitev pregrade je zagotovljena z izgradnjo neprepustnega jedra je iz glineno-meljastega 

materiala iz okolice Krtine. Jedro je tako na vodni, kot na zračni strani obloženo s kamnolomsko 

jalovino, med plastema pa je izveden dvojni filtrski sloj iz finega in grobega peska. V osrednjem 

delu je izvedena poglobitev tesnilnega jedra.  

Dodatna tesnitev je izvedena na zračni strani pregrade kjer je prav tako vgrajen glineno meljast 

material. Injekcijska zavesa je izvedena z vrtanjem primarnih in sekundarnih vrtin na razmiku 

1,50m  in takojšnjo zapolnitvijo z mešanico cementa in bentonita do globine 320m n.m. 

Injekcijska zavesa je izvedena na desnem boku pregrade v dolžini 66m.  

Na vodni strani pregrade je območje nihanja vode zavarovano s kamnometom iz lomljenca d=30-

60 cm položenima na 20 cm debelo dvoslojno filtrsko plast.  

 

2.4.2. Pripadajoči objekti 

Vtok v talni izpust 

Armirano betonski vtok v talni izpust je situiran na vodni strani pregrade ob koncu talnega 

izpusta. Zasnovan je v obliki jaškastega preliva krožnega prereza z 8 prelivnimi polji po obodu 

prereza s koto prelivanja na 344,80m. Višina preliva je 2,10m, skupna širina prelivnih polj pa je 

20,96m. Na vtoku so nameščene grobe grablje, ki preprečujejo zamašitev talnega izpusta. 

Vtočni del se nadaljuje v jaškasto konstrukcijo s premerom 2,62m, ki se nato priključi na škatlast 

prerez talnega izpusta.   

Objekt ima evakuacijski izpust na katerem je nameščena zapornična tabla dimenzij 1,0m x 1,6m, 

ki omogoča odvod voda iz spodnjih plasti akumulacijskega prostora in evakuacijsko praznjenje 

zadrževalnika. Manipulacija z zapornično tablo je ročna in je mogoča z zgornjega dostopnega 
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platoja. Spodnja kota evakuacijskega izpusta je na 338,77m n.m.v.. Dostop do objekta je mogoč 

iz poti, ki poteka po prvi bermi pregrade, preko 4,00 m dolgega armirano-betonskega dostopnega 

mostička do zgornje dostopne armirano-betonske ograjene ploščadi. Objekt je temeljen na dobro 

očiščenih nosilnih temeljnih tleh in kontaktno zabetoniran s podložnim betonom do talne plošče. 

Talna plošča je debeline 1,20m, obodne stene pa so debele 60 cm. 

Ob visokih vodah je objekt potopljen- takrat se odovod vode se takrat uravnava z zapiranjem 

glavne zapornične table na talnem izpustu (zapornični objekt). 

 

Talni izpust 

Talni izpust je armirano-betonska škatlasta konstrukcija svetle odprtine 4,00m x 3,50m zgrajena 

na desnem boku doline. Izpust se zaključi s kamnito-betonskim podslapjem trapezne oblike. Stene 

talnega izpusta so v osrednjem delu (od 13,83m do 51,52 m) debele 50 cm in se postopoma 

tanjšajo do debeline 30 cm ob obeh krajih talnega izpusta.  

Talni izpust je temeljen v čvrsti podlagi, zaradi česar je deloma vkopan v desno pobočje (Lokacija 

talnega izpusta je razvidna iz grafične priloge. Os izpusta ni ravna temveč se s krivinami prilagaja 

poteku temeljne hribine. Padec izpusta je J=1,6%. 

Ob nastopu visokih voda pa je ob grozeči nevarnosti prelitja pregrade preko talnega izpusta 

možno izpustiti tudi do 80 m/s
3
. 

 

Podslapje 

Podslapje v izteku talnega izpusta je trapezne oblike. Poglobljeni del podslapja je dolg 23m. 

Prehod iz talnega izpusta v podslapje je zavarovan z armirano-betonskim opornim zidom. Dno 

med temeljema je zavarovano s kamnito-betonskim tlakom položenim na 20 cm filtra. Oporni zid 

je zaradi slabo nosilnih temeljnih tal temeljen na lesenih pilotih zabitih do nosilne podlage.  

Leva brežina in dno poglobljenega dela podslapja sta zavarovana s kamnom v betonu, med tem, 

ko je desna brežina podslapja izvedena s poravnano suho-kamnito zložbo z vmesnimi rebri iz 

lesenih oblic. Na levi brežini je bilo zaradi pojava obratovalnih valov do kote 341,50m n.m. 

izvedeno nadvišanje z varovalnim nasipom iz gline. Nasip je do kote 341,00m n.m.v. zaščiten s 

suho-kamnito zložbo iz lomljenca dimenzij d=0,60-0,80m.  

V izteku podslapja je izveden zaključni kamnito-betonski talni prag višine 1,00m (temeljen 1,00m 

v podlago), katerega prelivni rob je na koti 338,54m n.m.v..  

 

Zapornični objekt 

Zapornični objekt omogoča manipulacijo z zapornično tablo dimenzij 4,00m x 3,50m. Objekt, 

katerega ploščad je postavljena na krono desno od osi pregrade je armirano betonska konstrukcija 

višine (merjeno od temeljnih tal) od vrha do temeljih tal znaša 20,82m. Objekt je temeljen na 

nosilnih tleh, izkopanih do skrilave podlage, očiščenih in zabetoniranih s podložnim betonom MB 

10. Objekt je v celoti hidro izoliran.  

Zgornji plato zapornice je na višini krone pregrade razširjen za 3,5 m na tri strani zaporničnega 

jaška. Na pohodni plošči je nameščen dvižni mehanizem in objekt za upravljanje, kjer stoji 

komandna stikalna omara in agregat, ki zagotavlja stalno obratovanje.   

V zaporničnem objektu je nameščena oddušna cev F80, katere namen je preprečevanje nastanka 

podtlaka. 

 

Odvzem za namakanje habitata 

Objekt za odvzem vode za namakanje habitata je izveden v obliki namakalnega jaška pokritega s 

kovinsko rešetko na vtočnem objektu poleg vtoka v talni izpust pod prelivnim robom 344,88m 

n.m.v.  
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Odvzem se vrši na treh kotah. Iz vsakega odvzemnega mesta vodi PE LD cev preko betonske 

kanalete v vodotesni revizijski jašek, ki je lociran na vodni strani pregrade tik ob talnem izpustu. 

V jašku je na vsaki odvzemni cevi nameščen odvzemni ventil za regulacijo odvzema vode, kasneje 

pa se vse tri cevi združijo v eno PE LD 63. Ta cev je speljana ob talnem  izpustu in pod pregrado 

vse do revizijskega jaška na vodni strani pregrade.   

Dimenzije vodotesnega revizijskega jaška na vodni strani pregrade so 120/100 cm, globina pa 

znaša 7,35 m. Vhod v jašek je pokrit z vodotesnim litoželeznim pokrovom in je na koti 346,00 m 

n.m.v.   

 

2.4.3. Zadrževalni prostor 

Za zadrževalni prostor se šteje vodni prostor z zemljiščem, ki je v območju poplavne površine v 

primeru polnega zadrževanja pregrade in zadrževalnika.   

Del zadrževalnega prostora je stalno ojezeren – volumen tega dela je ocenjen na 0,8 miljonov m
3
, 

površina jezera pa v tem primeru obsega 29ha. Kota stalne ojezeritve je določena na 344,80 m 

n.m.v.   

Ostali del, ki obsega približno 5,9 miljonov m
3
 in predstavlja večino zadrževalnega volumna je 

namenjen zadržanju visokovodnega vala. Poplavljeno območje v tem primeru pokriva 71ha. 

Zunanja meja zadrževalnega območja Gradiškega jezera je določena z linijo, ki povezuje točke s 

koto 354,60 m n.m.v. – kota je bila ocenjena s hidrološkim računom v katerem je upoštevan 

Q=73m
3
/s, to je skupni 100 letni dotok iz vodotokov Drtijščica (43m

3
/s) in odvod viška vode iz 

Radomlje (30m
3
/s) po vodnem rovu v Gradiško jezero. 

Med delom s stalno, ki je stalno ojezeren in preostalim delom volumna je speljana sprehajalna pot.   

Maksimalen volumen zadrževanja pri Q10000 je 6,7 mio m
3
. 

 

2.4.4. Vtok v vodni rov 

Sestavljajo armirano-betonski prag s podslapjem in komandni objekt; Sestavni del praga sta tudi 

vtok v vodni rov in zapornični objekt, katerega namen je uravnavanje vodostaja v strugi dolvodno 

od praga. 

 

Prag  

Višinsko je niveleta praga prilagojena zahtevam za zagotavljanje nemotenega obratovanja 

zaklopke, kotalke in prevajanja pretoka naprej po potoku. Stopnja praga je tako 1,4m, pri čemer 

je niveleta praga pred samo zaklopko na koti 359,64m n.m.v. Prehod iz naravnega korita na 

osrednji del objekta je izveden z armirano betonskimi krilnimi zidovi, ki skupaj s platojem in 

pragom tvorijo konstrukcijsko celoto. Dno pred pragom je zavarovano s poravnanim 

kamnometom. Desno natočno krilo se priključi na armirano-betonski zid, levo natočno krilo pa se 

naveže na vtok v vodni rov in nato na levi vzdolžni zid. Dolžina armiranobetonskega praga znaša 

20,50m, širina pa 8,00m. 

 

V končnem delu praga je nameščena talna zaklopka dimenzij 8,00m x 3,40m. Na levem 

vzdolžnem zidu pa je dolvodno od mostička za dostop do platoja nameščen dvižni mehanizem za 

manipuliranje z zapornico. Zaklopka je natančneje opisana v sklopu hidromehanske opreme. 

  

Podslapje 

Dolvodno od pragu je izvedeno podslapje, ki se priključuje na dolvodno naravno strugo potoka 

Radomlja. Tlorisno je 30,00m dolgo podslapje rombasto oblikovano. Razširjeni del podslapja je 

širok 14,00m, dno v izteku podslapja pa je širine 4,00m. Najnižja točka poglobitve podslapja 
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(na 357,00m n.m.v.) je dosežena 6,00m dolvodno od pragu. Od dosežene najnižje točke do 

zaključka podslapja se le-to ponovno dviguje v nagibu 24:1 na odseku dolgem 24,00m. 

Priključitev podslapja na naravno strugo nepravilnega trapeznega prereza je na koti 358,00m n.m. 

 

Vtok v vodni rov  

Lega objekta se prilagaja obstoječi strugi Radomlje. Vtok v vodni rov in priključek na sam rov sta 

armirano-betonska. Sam vtok je škatlastega prereza dimenzij 7,40m x 3,28m in je izveden na levi 

strani vtočnega objekta (na levem vzdolžnem zidu), neposredno za natočnimi krili. 

Prelivni rob vtoka je na koti 362,32m n.m.v..  Na objektu je nameščena hidro-mehanska oprema. 

Plato je pomaknjen v 

levo brežino doline.  

 

Objekt za upravljanje  

Na levem bregu Radomlje se nahaja objekt za upravljanje in zapornični del objekta. Plato na 

katerem je lociran objekt za upravljanje in hidromehanska oprema zapornice je na koti 364,00m 

n.m. Tlorisne dimenzije objekta za upravljanje so 5,60m x 4,10m, objekt pa je prekrit s streho 

dvokapnico.  

Dostop do platoja na katerem je objekt za upravljanje, se vrši z desne strani Radomlje preko 

3,20m širokega dostopnega armirano-betonskega mostička. Dostopni most omogoča tudi dostop 

mehanizacije v primeru okvare ali remonta zapornic in ostale hidromehanske opreme ter v primeru 

izvedbe večjih vzdrževalnih del na samem objektu.  

 

Vodni rov 

Vodni rov je povezava v obliki armirano-betonskega predora s kroţnim prerezom premera 

3,20m, ki povezuje dolino Radomlje in dolino Drtijščice. 935 m dolg rov s svetlim presekom 

11m2 lahko prevaja maksimalen pretok 30 m3/s. Rov je izveden v premi z naklonom 6%o proti 

potoku Drtijščica. Vstopna točka v rov je vtočni objekt v Krašnji (opisan v 11. Členu tega 

poslovnika), izstop pa je izveden v dolini Drtijščice pod naseljem Vinje (opis v 13. Členu tega 

poslovnika). 

 

Vtok v rov zapira kotalna zapornica, ki se odziva (zapiranje in odpiranje) avtomatsko na 

podlagi izmerjenih gladin na vodomernih postajah na Radomlji v Lukovici in v Krašnji in 

podatkov o kotah gladin na merskih mestih v zadrževalniku. 

 

Iztok iz vodnega rova  

Iztočni objekt je bil zgrajen z namenom zagotavljanja hidravličnega prehoda toka iz zaprtega 

profila rova v širok odprt zemeljski profil. Iztok na koncu vodnega rova je izveden v obliki drče 

in podslapja, ki se nadaljuje v regulirano strugo v dolžini 83,8 m. Niveleta iztoka je na koti 

353,64m n.m. 

Na obeh straneh na celi strani rova sta betonska krilna zidova, ki se širita proti podslapju, 

višinsko pa se priključita na dno podslapja. 

Drča od rova do podslapja je iz kamna položenega v beton. Betonsko podslapje je ob robu 

zavarovano z vzdolžnim betonskim robom, ki se nadaljuje s poravnanim kamnometom  

debeline 0,80m utrjenim z borovimi oblicamiF25 dolžine 3,00m. 

Drča dolvodno od podslapja zagotavlja priključek na obstoječe korito – odprt urejen kanal  

katerega brežine so obložene s suho-kamnito zložbo iz lomljenca d=0,40m. Drča je zavarovana s 

suho-kamnito zložbo iz lomljenca dimenzij d=0,80m, utrjeno s prečnimi piloti  
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F25 dolžine 3,00m, zabitimi na vsake 3m' in oblicami F25. 

 

2.4.5. Merska mesta 

Vodomerna mesta so urejena v sklopu drugih objektov sistema Drtijščica in so namenjena 

zajemu podatkov, ki so potrebni za delovanje sistema Drtijščica (manipulacija z zapornicami, 

polnjenje in praznjenje zadrževalnika). Na objektih so urejena 4 merska mesta:  

 Dve merski mesti sta na Vtoku v vodni rov: 

Mersko mesto 1 (vodostaj V1) beleži koto vode v strugi Radomlje v Krašnji približno 20 

m gorvodno od talne zaklopke. V komandni center se pošiljajo signali o izmerjenih kotah 

vode med 359,82m in 363,50m n.m.  

Mersko mesto 2 (vodostaj V2) beleži koto vode v strugi Radomlje v Krašnji približno 

20 m dolvodno od talne zaklopke. V komandni center se pošiljajo signali izmerjenih kotah 

vode med 358,02m in 363,00m n.m.  

 Mersko mesto na vodomerni postaji na Radomlji v Lukovici 

Vodomersko mesto 3 – beleži vodostaj V3 v koritu Radomlje približno 2 km 

nizvodno od sotočja Drtijščice in Radomlje in cca. 1200 m dolvodno od talnega 

izpusta na pregradi zadrževalnika. V komandni center se pošiljajo signali o meritvah 

kote vode od 325,00m do 329,00m n.m. 

 Mersko mesto na pregradi: 

Vodomerno mesto 4 - Vodomerna postaja (vodostaj V4) beleži vodostaj (kota  

gladine) v zadrževalniku Drtijščica. Merilna sonda V4 je montirana v merilnem jašku 

zadrževalnika, v komandni center se pošiljajo podatki o kotah od 339,00m do 357,50 m 

n.m.  

 

2.5 Obratovanje, vzdrževanje, opazovanje, obveščanje 

Obratovanje, vzdrževanje, opazovanje in obveščanje se izvaja skladno z umseritvami danimi v 

projektu Zadrževalnik Drtijščica – projekt vzdrževanja, VGI, Ljubljana, 2003 in veljavnem 

Poslovniku za obratovanje in vzdrževanje zadrževgalnika Drtijščica, Hidrotehnik d.d., Ljubljana 

2011.  

- Osnovne podatke o akumulaciji, pregradi in spremljajoči infrastrukturi, kot tudi o 

spremljajočih objektih (zapornice, prelivi ipd.) in opremi (elektro oprema). 

- Načine obratovanja in organizacijo obratovanja v različnih razmerah (normalna stanja v 

Radomlji in Drtijščica, polnjenje zadrževalnika, izjemno visoke vode, praznjenje 

zadrževalnika, ukrepanje v izrednih razmerah, zagotavljanje prepuščanja minimalnega 

pretoka) 

- Obseg minimalnih rednih vzdrževalnih del, ki jih je potrebno opraviti za zagotovitev varnega 

in učinkovitega delovanja pregrade 

- Obseg in pogostnost rednih vizualnih pregledov, periodičnih pregledov opreme in obdobnih 

oziroma detajlnih pregledov 

- Napotke za ukrepe in obveščanje pred in ob nastopu izrednih razmer (izjemno visoke vode, 

poškodba pregrade, teroristični napad, potres, onesnaženje) 

- Natančnejši napotki za ukrepanje v primeru porušitve pregrade so podani v načrtu zaščite in 

reševanja 
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2.6 Obratovanje in vzdrževanje objektov 

Obratovanje je organizirano v sklopu nalog javne vodnogospodarske službe. Osnovo zanj 

predstavljajo Poslovnik, Projekt vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa 

in Plan dela javne vodnogospodarske službe za tekoče leto (slednja se pripravljata za tekoče leto). 

Vzdrževanje in redni servisi hidromehanske opreme se izvaja vsako leto (redni pregledi pregrade, 

redni pregledi in vzdrževalna dela na zapornicah), prav tako se redno najmanj enkrat tedensko 

izvajajo obhodi, ki vključujejo pregled delovanja opreme, meritve višine talne vode, iztoka iz 

drenaž in pregled stanja pregrade in brežin akumulacije. 

 

2.7 Opazovanje objektov 

Opazovanje se izvaja skladno s priporočili Projekta opazovanja, Poslovnikom ter ugotovitvami in 

kolikor je mogoče priporočili ekspertnih pregledov ter v odzivu na rezultate opravljenih 

opazovanj in meritev. 

Na pregradi je vzpostavljena mreža merskih točk za spremljanje višine talne vode in za meritve 

geodetskih premikov geodetskih točk. 

Pogostost in način izvajanja meritev: 

- Meritve talne vode (10 piezometrov) – meritev se izvaja ročno 1x mesečno 

- Meritve pomikov geodetskih točk (12 repernih točk na pregradi in štirje glavni stebri) – 

meritve se izvjajo 1x letno 

- Geomehanski pregled 1x vsakih 6 let 

- Meritev električne upornosti vode 

Meritev pomikov po osi se ne izvaja. 

Meritve v BAT metrih so bile opuščene po gradnji. 

 

2.8 Analiza posledic porušitve 

Izračun vala, ki bi nastal pri porušitvi pregrade Drtijščica je bil opravljen 1993 v Laboratoriju za 

mehaniko tekočin, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Izračun je upošteval delno porušitev 

pregrade (približno tretjino), ki bi trajala približno 50 minut. Izdelan je bil tudi že projekt 

namestitve opozorilnih znakov po konturi dosega poplavnega vala, ki bi nastal ob porušitvi 

pregrade, vendar do sedaj zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo izvedeno, poleg tega se po 

nedavnih poplavah (septembra 2010) poraja dvom o ustreznosti opravljenega preračuna. Polnitev 

bazena se je namreč odvijala hitreje kot predvideno, obseg ojezeritve pa ni ustrezal predvideni, 

zaradi česar se pojavlja tudi dvom o točnosti ocene volumna zadrževanja. Upravljavcu – lastniku 

je bila že leta 2011 predlagana ponovna ocena hidrološko-hidravličnih razmer. 

V obstoječem Načrtu zaščite in reševanja je upoštevan obstoječi izračun porušnega vala. 

 

 

3. Pregled objekta 

3.1 Vizualni pregled nadvodnega dela 

V času terenskega pregleda pregrade, ki je bil opravljen 29.10.2012 je bilo sončno in razmeroma 

toplo (temperatura okrog 18). Pred tem že dalj časa ni bilo večjih padavin. Kota v akumulaciji je 

bila na normalni obratovalni koti 344,60m n.m. 

Vodna stran pregrade – na brežinah pregrade je opaziti prisotnost živali (rovke, krti) in tudi 

človeka (vlake in sledi štirikolesnikov). Poravnan kamnomet, ki ščiti brežino nad makadamsko 
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potjo je precej poškodovan, med posameznimi kamni so luknje, ki so nastale ob zapolnitvi 

akumulacije ob poplavah 2010 in kasnejšem umiku vode, prisotnost glodavcev, ki so izkoristili 

luknje med kamni za zatočišče pa je stanje le še poslabšalo – nekatere luknje se zajedajo precej 

globoko in nakazujejo na možnost obstoja praznih prostorov pod kamnometom. Upravljavec je bil 

že leta 2011 opozorjen na slabo stanje poravnanega kamnometa – istega leta je bil izdelan že tudi 

projekt za sanacijo, ki sanacijo ocenjuje na cca. 250.000,00€ vrednosti. S projektom je bila 

predvidena sanacija celotne obloge poravnanega kamnometa.  

Iz stanja na terenu (zastajanje vode, sledi nanesene zemlje ipd.) in iz poročil je razvidno, da naklon 

kanlet ne ustreza projektiranemu padcu oziroma ne zagotavlja primernega odtoka vode, ki se 

steka v kanalete. Voda iz kanalet zateka v telo pregrade – kanalete pa ne služijo svojemu namenu. 

Za vzpostavitev kanalet je bil izdelan projekt, vendar zaradi omejenih sredstev sanacija ni bila 

izvedena. 

Makadamska pot okrog jezera je precej poškodovana, saj jo nekateri kmetje, kljub prepovedi 

uporabljajo za vlako lesa iz parcel na desnem bregu. Na dveh mestih je poškodovan prepust pod 

poljsko potjo. Pot je sicer še vedno v sorazmerno dobrem stanju, manjše jame bi bilo potrebno 

zapolniti s finim tamponom. Sanirati bi bilo potrebno poškodovana cevna prepusta pod potjo.  

Krona je večinoma urejena. Dostopna cesta je mestoma (predvsem ob straneh – na prehodu v 

travnato rušo) poškodovana – vidne so kolesnice - vendar še vedno omogoča normalen prehod s 

stroji in tudi s težko mehanizacijo v primeru potrebe po ukrepanju ali kompletnem remontu 

zapornice in strojne opreme. 

Zračna stran pregrade je zatravljena in urejena. Na več mestih je opaziti prisotnost krtov, miši, 

rovk ipd. Luknje so mestoma posejane tako na gosto, da je sanacija krovnega sloja praktično 

nujna. Tudi na zračni strani bi bilo potrebno korigirati naklone kanalet. 

Urediti je potrebno iztok spodnje linije kanalet v podslapje. 

S pregrade je potrebno odstraniti kompostnik. 

Podsplaje – poškodba na izteku zavarovanja iztoka iz talnega izpusta je bila sanirana 2011. Leva 

brežina podslapja je bila nadvišana in zavarovana z lomljencem zloženim v suho – zavarovanje bi 

bilo potrebno izvesti najmanj s kamnom v betonu. Strugo dolvodno od umiritveneaga tolmuna bi 

bilo potrebno nadvišati in za zagotovitev primernih  odtočnih razmer urediti celoten odsek skozi 

močvirje in »sotesko« ali poskrbeti za dodatno utrditev platoja pod pregrado. Beton na iztoku iz 

drenaže je napihnjen – na nekaj delih je opaziti sledi micro silice.  

Evakuacijski objekt – evakuacijski preliv je prost, zavarovan je z lomljencem v betonu. 

Oblikovanost preliva ni najbolj posrečena saj je izveden kaskadno, kar lahko povroči podtlake in 

izpiranje obloge. Preliv se zaključi v koritnici v nožici pregrade in nima posebej zavarovanega 

»podslapja«. Podslapje bi bilo potrebno zavarovati s kamnom v betonu ter tako preprečiti 

poškodbo nožice v primeru prelivanja, sicer je evakuacijski preliv zgolj šibka točka, ki predstavlja 

ob enem mesto po katerem bi se pregrada odprla ob morebitnem prelitju.  

Zapornični objekt je urejen in dobro vzdrževan. 

Temeljni izpust. Zapornica in mehanizem sta redno vzdrževana. Na grobih grabljah se je nabralo 

nekaj plavajočih plavin (veje, plastika), ki trenutno ne ovirajo pretoka skozi talni izpust, vendar bo 

nesnago in vejevje potrebno čim prej odstraniti. Potapljaški ogled je pokazal, da se na desni steni 

dolvodno od zapornice nahajajo mokri madeži. Tik pred prehodom v jaškasti del (stolp vtoka v 

talni izpust) pa je beton na tleh rahlo popokan in naguban. 
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Opazovanje - monitoring. Merska mesta so urejena in v dobrem stanju.  

Akumulacija gladina jezera v zadrževalniku je bila na normalni koti zadrževanja. Brežine 

akumulacije so večinoma v dobrem stanju, na dveh mestih je opaziti manjši zdrs zemljine.  

 

3.2 Podvodni pregled 

Pregled talnega izpusta je pokazal, da se na levi steni rova talnega izpusta dolvodno od zapornice 

pojavljajo mokri madeži (nepojasnjegena izvora) – predvsem na desni steni talnega izpusta je 

opaziti lokalne pojave microsilice. Zapornica je v dobrem stanju in redno servisirana. Tik pred 

prehodom v jaškasti vtoočni del na vodni strani pregrade je na betonskem dnu opaziti gube in 

manjše razpoke. 

 

3.3 Pregled strojne in elektro opreme 

Strojna oprema je v dobrem stanju. Vsako leto se izvede redni letni servis opreme in zamenjava 

dotrajanih delov (tesnil ipd.). Zadnji pregled je bil opravljen julija 2012. 

 

4. Načrt zaščite n reševanja 

Načrt zaščite in reševanja pri porušitvi pregrade Drtijščica je leta 2009 izdelal Hidrotehnik d.d. in 

je potrjen s strani odgovornih predstavnikov MOP in občine Lukovica in občine Domžale in 

pregledan s strani Inšpektorja MORS. Pri izdelavi karte ogroženosti je bila upoštevana študija 

Izračun vala, ki bi nastal pri porušitvi pregrade Drtijščica iz leta 1995. V načrtu so podani je 

natančni napotki za ukrepanje in obveščanje v primeru nastopa nevarnosti porušitve pregrade. 

 

4.1 Obveščanje in alarmni sistemi 

Pregrada Drtijščica je opremljena z centralnim nadzornim sistemom, ki omogoča oddaljeno 

spremljanje dogajanja v zadrževalniku in strugi gor in dolvodno od pregrade. Alarmiranje v 

primeru nastopa nevarnosti se izvaja preko lokalnega centra Civilne zaščite. 

 

5. Popis pregledane dokumentacije 

 

1. Zadrževalnik Drtijščica – Splošno - Zvezek 1, PGD, PNZ C-213; VGI C-442, april 1997, 

VGI 

a. Zadrževalnik Drtijščica – Hidrološka obdelava - Zvezek 2, PGD, PNZ C-213; VGI 

C-442, april 1997, VGI 

2. Zadrževalnik Drtijščica – Pregrada - Zvezek 3, PGD, PNZ C-213; VGI C-442, april 1997, 

VGI 

3. Zadrževalnik Drtijščica – Zvezek 4 - Geomehanske analize in injekcijska zavesa, PGD, 

PNZ C-213; VGI C-442, april 1997, VGI 

4. Zadrževalnik Drtijščica - Objekt na pregradi – Zvezek 5, PGD, PNZ C-213; VGI C-442, 

april 1997, VGI 

5. Zadrževalnik Drtijščica - Odvod vode Radomlje v Drtijščico – Zvezek 6, PGD, PNZ C-

213; VGI C-442, april 1997, VGI 
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6. Zadrževalnik Drtijščica – Statični izračun – Zvezek 7, PGD, PNZ C-213; VGI C-442, 

april 1997, VGI 

7. Zadrževalnik Drtijščica – Račun porušitvenega vala – Zvezek 10, PGD, PNZ C-213; VGI 

C-442, april 1997, VGI 

8. Zadrževalnik Drtijščica – Sistem opazovanja pregrade – Zvezek 12, PGD, PNZ C-213; 

VGI C-442, april 1997, VGI 

9. Zadrževalnik Drtijščica – Ureditev Drtijščice in potokov v območju premostitev – Zvezek 

13, PGD, PNZ C-213; VGI C-442, april 1997, VGI 

10. Zadrževalnik Drtijščica – Zvezek 1 – Zadrževalnik Drtijščica, pregrada, inj. zavesa in 

sistem za opazovanje pregrade, PZI, C-978, oktober 1999, VGI 

11. Zadrževalnik Drtijščica – Zvezek 2 – Talni izpust, Namakanje močvirnega habitata, PZI, 

C-978, februar 2000, VGI 

12. Zadrževalnik Drtijščica – Zvezek 3 – Vtočni in zapornični objekt, PZI, C-978, februar 

2000, VGI 

13. Zadrževalnik Drtijščica – Zvezek 4 – Preliv za visoke vode, podslapje s priključkom na 

obstoječo strugo in gorvodni priključek Drtijščice na vtočni objekt, PZI, C-978, februar 

2000, VGI 

14. Zadrževalnik Drtijščica – Zvezek 5 – Odvod vode Radomlje v Drtijščico in ureditev 

Drtijščice, PZI, C-978, februar 2000, VGI 

15. Zadrževalnik Drtijščica – Zvezek 4 - Geomehanske analize in injekcijska zavesa, PGD, C-

978, februar 2000, VGI 

16. Poročilo o vgrajenih merskih točkah in merskih instrumentih z nulto meritvijo 

opazovalnega sistema Drtijščica, 1.6.2002, GEOT d.o.o. 

17. Zadrževalnik Drtijščica – pregrada in objekti, PID, C978/1, december 2002, VGI 

18. Vodni rov Drtijščica – Tehnično poročilo, PID, 96/024 – tu, 2002 

19. Postavitev Centralnega nadzornega sistema za objekt Drtijščica – Elektroinštalacije – PID, 

P-305, Julij 2006, Anton Šeneker 

20. Zadrževalnik Drtijščica – Hidromehanska oprema – Tehnični opis, navodila za upravljanje 

in vzdrževanje – PID, P-0139-001A, 20.04.2001, Biro Metal, projektiranje, razvoj in 

inženiring 

21. Sanacija podslapja na zadrževalniku Drtijščica in vodomerne postaje na Radomlji – PZI, 

BK - 08/10, brane Klinc s.p. 

22. Sanacija podslapja na zadrževalniku Drtijščica in vodomerne postaje na Radomlji – PID, 

BK – 07/11, Brane Klinc s.p. 

23. Telemetrija vodenja Drtijščica z OCV in LCV – PID, fspid 01/10-24, Oktober 2004, CRA 

 

6. Usmeritve za nadaljnje delo 

6.1 Pregrada 

V letu 2012 je bila na pregradi izvedena deratizacija; populacija je bila bočno razširjena zaradi 

česar so, tako na zračni, kot na vodni strani pregrade ostali številni rovi na kar nakazuje gostost 

lukenj in nagubanost krovnega sloja. Krovni sloj – travne ruše- je potrebno v celoti odtrsniti, 

zapolniti luknje, ki so jih v pregrado izkopali glodalci ter pregrado ponovno zatraviti.  

Poravnan kamnomet nad makadamsko potjo na vodni strani je potrebno obnoviti – obstoječe 

zavarovanje je potrebno odstraniti, vgraditi 20 cm debelo plast peska v katerega se ponovno 

vgradi poravnan kamnomet. Reže med kamni je potrebno zapolniti z glinenim nabojem. 

Korigirati je potrebno nagibe kanalet tako na vodni , kot na zračni strani. Potrebno je urediti iztok 

iz spodnje linije kanalet v podslapje talnega izpusta. 
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Iz pregradnega telesa je potrebno odstraniti kompostnik. 

 

6.2 Zadrževalni prostor 

V zadrževalnem prostoru se je vse od časa izgradnje do danes, tudi zato, ker je bilo območje 

zadrževalnika razglašeno za območje NATURA 2000, močno razrastla vegetacija (drevje, 

grmičevje in robidovje. Zaradi statusa, ki ga ima območje je bilo v zadnjih letih, kljub poskusom 

upravljalca, da bi dosegli dogovor, nemogoče izvesti posek dreves in čiščenje druge vegetacije v 

zadrževalnem prostoru, vključno s 40 metrskim pasom, na katerem je bil ob sanaciji izveden 

glinen tepih. Drevesa in grmičevje lahko s koreninami poškodujejo glineno oblogo, namenjeno 

tesnitvi in podaljšanju precejne poti ter tako ogrozijo osnovni namen, ki ga tepih ima. Močna 

zaraščenost zadrževalnega prostora pa še posebej v zimskem času, ko se na vejah in v krošnjah 

ustvari ledena obloga (led, ki nastane na gladini v primeru zadrževanja pozimi) pa lahko znatno 

zmanjša tudi kapaciteto zadrževanja. V celotnem akumulacijskem bazenu bi bilo potrebno izvesti 

sanitarni posek in čiščenje ali vsaj redčenje zarasti. Vv 40m pasu gorvodno od pregrade pa bi bilo 

potrebno v celoti posekati drevje, grmičevje in zarast. 

 

6.3 Talni izpust 

Talni izpust je v funkciji in v sorazmerno dobrem kondicijskem stanju. Hidromehanska oprema je 

funkcionalna in redno vzdrževalna. Na nosilni konstrukciji talnega izpusta so opazne manjše 

poškodbe in sledovi mikrosilice. Konstrukcijo bi bilo potrebno očistiti (vodni curek, peskanje), 

betonske stene konstrukcije, pa bi bilo potrebno premazati z vodoodbojnim premazom ter tako 

zagotoviti večjo obstojnost. 

Nadvišanje leve brežine podslapja bi bilo potrebno zavarovati z lomljencem v betonu, strugo 

dolvodno od podslapja pa razširiti. Da bi zagotovili primerne odtočne razmere bi bilo potrebno 

urediti celoten odsek skozi močvirje in »sotesko« ali poskrbeti za dodatno utrditev platoja pod 

pregrado. Beton na iztoku iz drenaže je napihnjen – na nekaj delih je opaziti sledi micro silice. 

6.4 Evakuacijski preliv za visoke vode 

Preurediti je potrebno preliv za visoke vode, ki je sedaj izveden iz lomljenca dimenzij 50-80cm v 

betonu. Preliv bi bilo potrebno zavarovati z valjanim betonom. Utrditi je potrebno tudi podslapje 

preliva, saj to zdaj ni utrejno – preliv se zaključi kar v kanaleti speljani tik pod pregrado.  

 

6.5 Monitoring 

Postaviti je potrebno dodatne merske točke za meritev geodetskih pomikov na levem boku 

pregrade (v depresiji). Na tem mestu bi bila potrebna bi bila tudi vgradnja dodatnih piezometrov.  

Dobro bi bilo avtomatizirati meritve gladin v piezometrih. 

Potrebno bi bilo vzpostaviti mrežo meteoroloških postaj (padavine) v povirju, saj bi bila tako 

možna ocena količine stečene vode, na podlagi katere bi bilo mogoče optimizirati delovanje 

zadrževalnika. 

Izdelati bi bilo potrebno 3D analizo stanja in odzivanja pregrade. 

 

6.6 Varnost 
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Glede na dejstvo, da je bil porušni val izveden pred časom – še pred samo sanacijo pregrade - in 

da je bila upoštevana predpostavka, da lahko pride do hipne porušitve cca 1/3 celotne pregrade, bi 

bilo potrebno račun novelirati. 

Konturo porušnega vala bi bilo potrebno označiti na terenu, ter temu prilagoditi sistem 

alarmiranja. Označiti bi bilo potrebno kritične poti in poti možne evakuacije.  

Trenutno na pregrado lahko dostopa praktično vsakdo, dostop motornim vozilom preprečuje le 

rampa, ki pa se ji marsikdo ogne. Vstop nepooblaščenim osebam bi bilo potrebno preprečiti, 

vendar bi to v primeru te pregrade pomenilo ograditev prostora ob pregradi. 
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7. Slike 

  
Slika 1: Krona pregrade                               Slika 2: Evakuacijski preliv za visoke vode 

 

  
 Slika 3: Uvajalni kanal                                   Slika 4: Iztok iz talnega izpusta 
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Slika 5: Odvodnja pregrade in merska     Slika 6: Komandni objekt 

 oprema                                              

  
Slika 7: Vodna stran pregrade                                  Slika 8: Zračna stran pregrade 
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Slika 9: Sledovi antropogene aktivnosti             Slika 10: Sledovi aktivnosti živali 

 

 

 


