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Osnovni podatki so povzeti po projektu Zadrževalnik na Reki v Logatcu Podjetja, IBE, Projektu
»Sanacija pregrade na Reki pri Logatcu«, Biro LOG, inženiring d.o.o. in projektu Zadrževalnik
Reka - Tehnična dokumentacija za vzdrževalna dela, Hidrotehnik d.d. in veljavnem Poslovniku za
obratovanje in vzdrževanje suhega zadrževalnika Logatec na Reki v Logatcu, 2011, Hidrotehnik
vodnogospodarsko podjetje d.d. (v nadaljevanju Hidrotehnik d.d.).
Ime pregrade: pregrada Logatec
Lokacija: Severno od naselja Logatec
Povodje: Donavsko Povodje (Porečje Srednje Save)
Vodotok: Reka
Leto izgradnje: 1983
Akumulacija: Akumulacija na Reki (Zadrževalnik Logatec)
Tip zadrževalnika: suhi zadrževalnik
Tip pregrade: Nasuta zemeljska
Projektirana raba: Sploščitev visokovodnega vala, obramba pred poplavami
Dejanska raba: Sploščitev visokovodnega vala, obramba pred poplavami
Upravljalec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Agencija za okolje in prostor, Urad za vode,
Oddelek za območje Srednje Save
Vzdrževalec: Hidrotehnik vodnogospodarsko podjetje d.d.
Izvajalec:
sanacija zadrževalnika: Hidrotehnik d.d.

1.2

Tehnični podatki o pregradi

Tehnični podatki so povzeti po projektu Zadrževalnik na Reki v Logatcu Podjetja, IBE,
Poslovniku za obratovanje in vzdrževanje suhega zadrževalnika Logatec na Reki v Logatcu,
2011, Hidrotehnik vodnogospodarsko podjetje d.d. (v nadaljevanju Hidrotehnik d.d.).
Kota dna akumulacije: 494,72m n.m.
Kota stalne zajezitve: Vodna površina ob stalni zajezitvi: Volumen stalne zajezitve: Maksimalna kota zajezitve: 504,49m n.m. (Q1000)
Vodna površina ob maksimalni zajezitvi: 2,70ha
Volumen ob maksimalni zajezitvi: 0,530mio m3 za ocenjene visoke
Kota krone nasipa: 506,38m n.m.
V pregrado vgrajeni materiali: dolomitni drobljenec in tesnitev z geomembrano
Dolžina krone pregrade: 120m
Širina krone pregrade: 4,0m (utrjena krona)
Nakloni brežin nasipa: vodna stran: 1:2,5 (z vmesno bermamo) in
zračna stran 1:2 (z vmesno bremo)
Maksimalna višina pregrade: 13,60m od najnižje točke temeljev (492,80m n.m.)
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Podatki iz dokumentacije

Projektna dokumentacija do izvedbe:
Projekt izvedenih del: Zadrževalnik na Reki v Logatcu Podjetja, IBE, Projektu »Sanacija
pregrade na Reki pri Logatcu«, Biro LOG, inženiring d.o.o.
Lokacijska dokumentacija:
Gradbeno dovoljenje: Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo pregrade na potoku Reka pri
Logatcu št. 358-87/99-076 izdano dne 27.7.1999 izdano s strani Oddelka za okolje in prostor
Upravne enote Logatec in Poprejšnje soglasje k odločbi o gradbenem dovoljenju na
rekonstrukcijo pregrade na reki Reki pri Logatcu, št.526-309/99-BI z dne 22.6.1999
Uporabno dovoljenje: ni podatka
Vodnogospodarsko soglasje: Vodnogospodrasko soglasje št 355-36/99-074 izdano dne
13.7.1999 s strani Oddelka za okolje in prostor Upravne enote Logatec
Zapisnik o prvi polnitvi: zadrževalnik je suhega tipa – zapisnik ni bil izdelan
Obratovalni pravilnik: veljavni Poslovnik za obratovanje in vzdrževanje suhega zadrževalnika
Logatec na Reki v Logatcu, 2011, Hidrotehnik d.d. (v nadaljevanju: Poslovnika), potrjen tudi s
strani upravljavca (MKO, ARSO).
Projekt tehničnega opazovanja: izhodišča za izvedbo opazovanja horizontalnih in vertikalnih
premikov pregrade je bila povzeta po Projektu opazovanja horizontalnih in vertikalnih premikov
pregrade, Dušan Kosmač usmeritve za opazovanje ostalih parametrov (predvsem višina talne
vode in iztok iz drenaž) niso bila podana v nobenem izmed projektov. Opazovanje talne vode in
iztoka iz drenaž se vrši po Poslovniku.
Projekt vzdrževanja: redno vzdrževanje je zajeto v sklopu usmeritev Pravilnika in pa Projektov
vzdrževanja vodne infrastrukture, ki se pripravljajo na letni bazi in jih potrjuje MKO-ARSO,
Oddelek za območje Srednje Save. V projektih so povzete zahteve Projekta sanacije, Poslovnika
in navodil za vzdrževanje:
Program vzdrževanja infrastrukturnih objektov P402/07, 2007, Hidrotehnik d.d.
Program vzdrževanja infrastrukturnih objektov P415/08, 2008, Hidrotehnik d.d.
Program vzdrževanja vodne infrastrukture P438/09, 2009, Hidrotehnik d.d.
Program vzdrževanja vodne infrastrukture P455/10, 2010, Hidrotehnik d.d.
Program vzdrževanja vodne infrastrukture P474/11, 2011, Hidrotehnik d.d.
Program vzdrževanja vodne infrastrukture P525/12, 2012, Hidrotehnik d.d.
Projekt porušitve pregrade: Izračun vala, ki bi nastal pri porušitvi pregrade Logatec za pregrado
s sedanjimi karakteristikami ni bil izdelan.
Obratovalni dnevnik: se nahaja na sedežu koncesionarja (Hidrotehnik d.d.). Skladno s
Poslovnikom, se vanj beležijo ugotovitve rednih vizualnih pregledov, opažene anomalije in
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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 Logatec, ZAG št.1727/00-730-2,
18.11.2009, ZAG (v arhivu ZAG)
2. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – ničelno opazovanje, september
2002, ENS d.o.o., Ljubljana
3. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – prvo opazovanje, september 2003,
ENS d.o.o., Ljubljana
4. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Drugo opazovanje, februar 2005,
ENS d.o.o., Ljubljana
5. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Tretje opazovanje, september 2006,
ENS d.o.o., Ljubljana
6. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Četrto opazovanje, avgust 2007, ENS d.o.o., Ljubljana
7. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Peto opazovanje, avgust 2008,
ENS d.o.o., Ljubljana
8. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Šesto opazovanje, maj 2009, ENS
d.o.o., Ljubljana
9. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – ničelno opazovanje, december
2009, ENS d.o.o., Ljubljana
10. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – prvo opazovanje, december 2009,
ENS d.o.o., Ljubljana
11. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Drugo opazovanje, julij 2010, ENS
d.o.o., Ljubljana
12. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Tretje opazovanje, julij 2011, ENS
d.o.o., Ljubljana
13. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Tretje opazovanje, julij 2012, ENS
d.o.o., Ljubljana
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.
16. Meritve višine talne vode v piezometrih in drenažah v letu 2012, 2012, Hidrotehnik d.d.
17.

Načrti upravljanja: Načrt upravljanja se pripravlja na letni bazi in je zajet v sklopu projektov
Program vzdrževanja vodne infrastrukture 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 Logatec ni bil
izdelan, saj pregrada po obstoječi razdelitvi ne spada med velike pregrade. V preteklih letih pa je
bila pregrada Logatec z zadrževalnikom evidentirana kot kritična točka, ki predstavlja tveganje in
ogroža del naselja Logatec, zato je bila s strani koncesionarja že leta 2009 podana pobuda, da bi
se načrt zaščite in reševanja pri porušitvi pregrade izdelal.
Podatki o konturi porušnega vala: Meja (kontura)porušnega vala na terenu še ni označena.
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Geološke razmere

Območje na katerem ležita pregrada in akumulacijski bazen, sestavlja dolomit, ki je mestoma
pokrit s pobočnimi grušči pomešanimi z glino in meljem. Samo dolinsko dno je zapolnjeno z
aluvialnimi nanosi Reke, ki jih sestavljajo dolomitni grušči z meljem in peskom; ponekod,
predvsem v površinskih plasteh) je dolomitnim gruščem primešana tudi glina.
V bazenu in na travniku neposredno pod cesto Logatec – Žibriše se pod tankim humusnim slojem
nahajajo večinoma lahko gnetne gline z organskimi primesmi, ki z globino prehajajo v dolomitne
grušče.
Nivo talne vode je razmeroma visok, kar se kaže tudi v zamočvirjenosti akumulacijskega bazena.

2.2

Seizmo-tektonske razmere

Ni podatka.
2.3

Hidrološko-hidravlične razmere

Osnovna hidrološka analiza razmer je bila izdelana 1983, v času priprave prvotnega projekta za
pregrado in zadrževalnik na reki Reki v Logatcu. Pri izdelavi projekta za Sanacijo pregrade na
reki Reki pri Logatcu 1999 je bila izdelana dodatna hidrološka obdelava v kateri je bila obdelana
sploščitev vala ob upoštevanju izgrajenega preliva za visoke vode (na levi strani pregrade).
Ker na območju povodja Reke ni vodomerne postaje ni bilo nobene vodomerne postaje in glede
na to, da je najbližja vodomerna postaja Logaščica-Logatec situirana pod sotočjem Logaščice
(kjer je bil zgrajen zadrževalnik) in Črnega potoka podatki o visokih vodah niso primerljivi so bile
visoke vode za Reko izvrednotene s sintetičnim enotnim hidrogramom.
Za dimenzioniranje potrebnega koristnega volumna za sploščitev visokovodnih valov v
zadrževalniku je bili s pomočjo sintetičnega enotnega hidrograma določena oblika valov.
Upoštevane hidrografske karakteristike povodja so bile določene na podlagi karte 1:25000.
Na podlagi razpoložljivih podatkov dežemernih postaj (Rovte, Hotedrščica, Gorenji Logatec), ki
so na področju Logatca so bile najprej določene dnevne vrednosti padavin na povodju Logaščice,
s pomočjo verjetnostne analize padavin pa ocenjene vrednosti dnevnih padavin za različne
povratne dobe še urne vrednosti. Iz izvrednotenih dnevnih vrednosti so bile za postajo Gornji
Logatec izdelane 24-urne padavine, tako da so bile dnevne vrednosti povečane za 10%. Da bi
dobili urne vrednosti je bilo s pomočjo podatkov dežemernih postaj Rakitna in LjubljanaBežigrad, ki sta opremljeni tudi z ombrografi, določeno razmerje med 24urnimi in n-urnimi
padavinami. Na podlagi tega razmerja pa ocenjene urne vrednosti za povodje reke Reke.
Za izračun visokovodnih valov je potrebno določiti neto padavine, pri čemer se te določijo z
odtočnimi koeficienti za različne povratne dobe. Ti varirajo od 0,28 do 0,90.
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Visokovodni valovi v posameznih računskih prerezih za različne povratne dobe so za prerez Reka
– pregrada sledeči:
Povratna doba
2
4,6
5
7,6
10
11,4
20
13,9
50
19,3
100
23,8
1000
39,8
Preračunu maksimalnega volumna zadrževanja je bil izdelan za primer, ko bi imel talni izpust
dimenzije 2,00m x 2,00m, ki bi bil sposoben prevajati 3,00m3/s. V tem primeru je kapaciteta
zadrževanja ocenjena na 0,53 mio m3.

2.4

Opis objektov

Suhi zadrževalnik Logatec sestavljajo:
- Objekti in naprave za zadrževanje, obratovanje in rabo vode:
- pregrada
- talni izpust
- visokovodni preliv
- evakuacijski šahtni preliv
- Zadrževalni prostor

2.4.1. Pregrada
Pregrada je izvedena kot nasuta pregrada iz dolomitnih gruščev in meljasto-gruščnatega materiala
pridobljenega v bližnjem kamnolomu. Krona pregrade je na odseku med profili P1 in P8 na koti 505,50 m
n.m.v., med P9 in P13 pa se dvigne na koto 506,38 m n.m.v. Po kroni pregrade je speljana utrjena pot za
peš promet in dostop mehanizacije za potrebe vzdrževanja. Dolžina krone pregrade je 120 m. Najnižja
točka temeljev pregrade je na koti 492,80 m n.m.v. Naklon pregrade na zračni strani je 1:2 na vodni strani
pa je brežina izvedena v nagibu 1:3 in je prekinjena z vmesnima bermama širine 2,5 m in 2,0 m.
Na vodni strani pregrade je izvedena tesnitev po brežini. Tesnitev aluvialnega dela po dolini pa je
zagotovljena z betonsko steno (Bentofixom BFG 500) debeline 60 cm dolžine cca. 60 m in povprečne
globine 1,3 m. Tesnilna zavesa se nahaja 3 m gorvodno od nožice pregrade.
V nožici pregrade na zračni strani pregrade je izvedena drenaža, katere namen je zajem pronicajoče vode
iz bokov pregrade. Višinsko se drenaža nahaja nad nivojem talne vode – zbrana voda pa se steka v korito
Reke dolvodno od podslapja.
Pri maksimalni zajezitvi na koti 504,49 m n.m.v. znaša prostornina zadržane vode 499.150,00 m3.

2.4.2. Pripadajoči objekti
Talni izpust
Talni izpust je sestavljen iz dveh betonsko salonitnih cevi Φ60 cm položenih v naklonu 4% na
komprimirano podlago in podložni beton. Vtočni objekt je armirano betonska konstrukcija
dimenzij 1,6m x 2,8m. Na krilnih stenah vtoka je nameščena rešetka dimenzij 2,36m x 2,10m, ki
zadržuje naplavine.
Iztok iz talnega izpusta je prost.
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Evakuacijski šahtni preliv
Šahtni preliv služi samo v slučaju nastopa 1000-letne visoke vode. Armirano betonski vertikalni
jašek je temeljen na skali in je pravokotne svetle odprtine dimenzij 1,50m x 1,00m.
Spodnja kota preliva se nahaja na 503,50 m n.m.v., vrh šahtnega preliva pa je na 505,40 m n.m.v.
Vtok v jašek je zaščiten z rešetko. Na koti 494,66 m n.m.v. se od jaška odcepi cevovod s svetlo
odprtino Φ60 cm. Cevovod je skupaj s cevema talnega izpusta obbetoniran s skupnim blokom.
Sama zasnova pregrade z njeno lokacijo in višino zagotavlja nastop minimalnih posledic na
dolvodnem delu struge v kolikor bi do prelivanja kljub vsemu vendarle prišlo.
Visokovodni preliv
Visokovodni preliv je armirano betonska konstrukcija situirana na levi strani pregrade. Prelivna
drča oziroma kanal je obložen s kamnom v betonu. Preliv se ne zaključi s klasičnim podslapjem –
ima zgolj poglobljen del brez kontroliranega odtoka prav tako obloženim s kamnom v betonu.
Odtok je predviden po obstoječem terenu pod pregrado
Širina armirano betonskega dela preliva je 6,00 m, kota preliva pa se nahaja na 503,20 m n.m.v.
Na objektu ni premičnih zapornih delov, ki bi zahtevali posebno manipulacijo v času nastopa
visokih voda.
2.4.3. Mersko mesto
V času polnjenja zadrževalnika, se gladina vode odčitava iz merilnih lat, ki so nameščene po vodni
strani pregrade od vtoka v talni izpust proti kroni pregrade.
2.4.4. Zadrževalni prostor
Za zadrževalni prostor se šteje vodni prostor z zemljiščem, ki je v območju vodne površine
zadrževalnika. Zunanja meja zadrževalnega območja zadrževalnika Logatec je določena na
podlagi kote ojezeritve pri 100-letni vodi – ta kota je ocenjena na 504,31 m n.m.v.
Zadrževalnik nima stalne ojezeritve, večino časa je suh in začne zadrževati vodo ob večjih
deževjih (2-3 letno), ko je pretok reke Reke večji od 0,7 m3/s. Maksimalna kota zajezitve je kota
1000-letne vode na 504,49 m n.m.v.
Volumen celotnega zadrževalnega prostora znaša 0,530 mio m3.

2.5

Obratovanje, vzdrževanje, opazovanje, obveščanje

Obratovanje, vzdrževanje, opazovanje in obveščanje se izvaja skladno z usmeritvami danimi v
pravilniku za obratovanje in vzdrževanje suhega zadrževalnika na Reki pri Logatcu – le ta pa je
osnovan na usmeritvah podanih v zgoraj omenjeni projektni dokumentaciji. Pravilnik za
obratovanje, vzdrževanje in opazovanje vsebuje
- 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 reki
Ribnica in potoku Sajovec, 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
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Osnovne napotke za ukrepe in obveščanje pred in ob nastopu izrednih razmer

Obratovanje in vzdrževanje objektov

2.6

Obratovanje je organizirano v sklopu nalog Javne vodnogospodarske službe. Osnovo zanj
predstavljajo Poslovnik, Projekt vzdrževanja vodne infrastrukture in Plan dela javne
vodnogospodarske službe za tekoče leto (slednja se pripravljata za tekoče leto).

2.7

Opazovanje objektov

Opazovanje se izvaja skladno s priporočili projekta, Poslovnikom ter ugotovitvami in priporočili
opravljenih opazovanj in meritev.
Poleg vizualnih pregledov, ki se izvajajo najmanj 1x tedensko, v času zadrževanja pa vsakodnevno
je na pregradi je vzpostavljena mreža merskih točk za spremljanje višine talne vode in za meritve
geodetskih premikov geodetskih točk.
Pogostost in način izvajanja meritev:
-

2.8

Meritve talne vode (6 piezometrov) – meritev se izvaja ročno 1x mesečno
Meritve pomikov geodetskih točk (4 reperne točke na kroni pregrade in trije glavni stebri) –
meritve se izvjajo 1x letno
Geomehanski pregled 1x vsaki 2 leti

Analiza posledic porušitve

Izračun vala, ki bi nastal pri porušitvi pregrade Logatec (v trenutni izvedbi) ni bil izdelan, vendar
pa je koncesionar pregrado evidentiral kot kritično infrastrukturo. V pripravi je načrt zaščite in
reševanja v primeru porušitve pregrade, katere del je tudi ocena potencialne škode in ogroženosti
dolvodnih območij.

3.

Pregled objekta

3.1

Vizualni pregled nadvodnega dela

V času terenskega pregleda pregrade, ki je bil opravljen 30.11.2011 je bilo sončno in razmeroma
toplo (temperatura okrog 3°C). Pred tem že dalj časa ni bilo večjih padavin. Akumulacija je bila
prazna.
Vodna stran pregrade – na brežinah pregrade je opaziti prisotnost živali (rovke, krti) in tudi
človeka (sledi štirikolesnikov)
Krona je večinoma urejena.
Zračna stran pregrade je zatravljena (v letu 2009 in 2010 je bila izvedena ponovna zatravitev) in
urejena. Na več mestih se med travno rušo kažejo gole zaplate, ki nastajajo predvsem kot posledica
prečkanja pregrade s štirikolesniki in motorji. Travno rušo bo potrebno obnoviti. Na brežinah je
opaziti prisotnost živali.
Podslapje – iztok iz talnega izpusta je sicer urejen, vendar je beton na nekaj mestih razpokan in
poškodovan. Poškodbe bi bilo potrebno sanirati in nadvišati krilne zidove ter tako zavarovati
nožico pregrade.
Temeljni izpust. Cevi cevnega prepusta so na videz prehodne (to potrjuje tudi pregled obeh cevi s
kamero), vendar so že začetni deli (vidni) deli cevi dotrajani. Na grobih grabljah se je nabralo

8

VODPREG

Stran:9/15

nekaj plavajočih plavin (veje, plastika), ki trenutno ne ovirajo pretoka skozi talni izpust, vendar bo
nesnago in vejevje potrebno čim prej odstraniti.
Evakuacijski objekt – evakuacijski preliv je prost (brez zapornic). Sestavljata ga natočni del armiranobetonska škatlasta konstrukcija, ki se nadaljuje v prelivno drčo zavarovano s kamnom v
betonu. Preko natočnega dela je speljana brv iz hrastovih plohov.
del je prost, hrbet prelivnega objekta je bil saniran 2011 po poplavah. Najverjetnejši vzrok za to je
zastajanje površinske vode, saj je v to območje steka tudi površinska voda iz bližnje ceste, kar
vsekakor ne vpliva ugodno na stabilnost objekta.
Opazovanje - monitoring. Merska mesta so v relativno dobrem stanju. Meri se geodetske pomike
(4 stebri, 3 referenčni) in 6 piezometrov.
Akumulacija je bila ob pregledu prazna. Brežine akumulacije so urejene. Zadrževalni prostor je
poraščen z drevjem in grmičevjem. Opaziti je bilo sledi obsekavanja. Zaraščanje je
akumulacijskega prostora je težko nadzirati, saj je veliko parcel v zaplavnem prostoru, v privatni
lasti in na gospodarjenje oziroma čiščenje ni mogoče popolnoma vplivati.

3.2

Podvodni pregled

Pregrada ni stalno ojezerjena – potapljaški pregled ni potreben. Leta 2009 je bil izveden pregled
cevi talnega in evakuacijskega izpusta s kamero. Pregled je pokazal, da so cev sicer funkcionalne
in normalno prehodne, vendar pa se na stikih cevi pojavljajo razpoke (te so prisotne še posebno na
podaljšanju cevi, ki je bilo izvedeno ob sanaciji pregrade). Na nekaj delih so bili na sicer suhem
delu ostenja opaženi mokri madeži, kar kaže na izcejanje vode iz okoliške zemljine skozi slabše
ohranjene dele cevi. Cevi po razpoložljivih podatkih v delu, ki je bil ob sanaciji pregrade podaljšan
niso obbetonirane, zaradi česar lahko v času zadrževanja lahko prihaja do zatekanja vode v plast
ob cevi ter v skrajnem primeru do spiranja sloja ob cevi in zmehčanja pregradnega telesa. Cev bi
bilo potrebno sanirati (z manšetnim oplaščenjem stikov).

3.3

Pregled strojne in elektro opreme

Na pregradi ni strojne in elektro opreme, zaradi česar pregled ni potreben.

4.

Načrt zaščite in reševanja

Izračun vala, ki bi nastal pri porušitvi pregrade Logatec ni bil izdelan, vendar pa je koncesionar
pregrado evidentiral kot kritično infrastrukturo. V pripravi je načrt zaščite in reševanja v primeru
porušitve pregrade, katere del je tudi ocena potencialne škode in ogroženosti dolvodnih območij.

4.1

Obveščanje in alarmni sistemi

Osnove ukrepanja (protokoli za različne situacije) in obveščanja (shema obveščanja s seznamom
aktualnih kontaktnih oseb) so zajeti v pravilniku za obratovanje in vzdrževanje pregrade.

5.

Popis pregledane dokumentacije

1. Projekt izvedenih del: Zadrževalnik na reki Reki v Logatcu – Sanacija pregrade, PID št.IV – 66/03,
2003, IBE, Ljubljana
2. Lokacijska dokumentacija
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3. 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 Prigorica in
Odločba o podaljšanju le-tega št.351-01-33/01pod z dne 13.9.2002
4. 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 rekonstruirane pregrade zadrževalnika

Prigorica
5. Poročilo o geološko geomehanskem pregledu zadrževalnika Prigorica, ZAG št.1727/00-730-2,
18.11.2009, ZAG (v arhivu ZAG)
6. Poročilo o geološko geomehanskem pregledu zadrževalnika Logatec, ZAG št.1727/00-730-2,
18.11.2009, ZAG (v arhivu ZAG)
7. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – ničelno opazovanje, september
2002, ENS d.o.o., Ljubljana
8. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – prvo opazovanje, september 2003,
ENS d.o.o., Ljubljana
9. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Drugo opazovanje, februar 2005,
ENS d.o.o., Ljubljana
10. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Tretje opazovanje, september 2006,
ENS d.o.o., Ljubljana
11. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Četrto opazovanje, avgust 2007, ENS d.o.o., Ljubljana
12. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Peto opazovanje, avgust 2008,
ENS d.o.o., Ljubljana
13. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Šesto opazovanje, maj 2009, ENS
d.o.o., Ljubljana
14. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – ničelno opazovanje, december
2009, ENS d.o.o., Ljubljana
15. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – prvo opazovanje, december 2009,
ENS d.o.o., Ljubljana
16. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Drugo opazovanje, julij 2010, ENS
d.o.o., Ljubljana
17. Pregrada Zadrževalnika na Reki v Logatcu – Geodetske meritve – Tretje opazovanje, julij 2011, ENS
d.o.o., Ljubljana
18. Meritve višine talne vode v piezometrih in drenažah v letu 2010, 2010, Hidrotehnik d.d.
19. Meritve višine talne vode v piezometrih in drenažah v letu 2011, 2011, Hidrotehnik d.d.

6.

Usmeritve za nadaljnje delo
6.1

Pregrada

Zaradi pomanjkanja sredstev je vzdrževanje brežin pregrade neredno (manj košenj, kot bi bilo
priporočljivo. Travna ruša, predvsem na zračni strani pregrade, ki je poleg vsega izvedena v
precej strmem naklonu, postaja vse redkejša, opazni so znaki površinske erozije. Potrebna je
ponovna zatravitev zračne strani pregrade.
V času pregleda je bila opažena prisotnost številčne populacije glodalcev (predvsem miši, krtov).
Zaradi pomanjkanja sredstev deratizacija ni bila izvedena. Da bi dosegli učinkovito odpravo pa bi
bilo potrebno odstraniti krovni sloj – travno rušo, vključno s koreninskim sistemom ter izvesti
ponovno deratizacijo vseh živalskih vrst, ki z aktivnostmi ogrožajo stabilnost brežin (mravlje, krti,
rovke, voluharice…). Prazne prostore (kamrice, rove ipd.) bi bilo potrebno zapolniti z zemeljskim
10

VODPREG

Stran:11/15

materialom oziroma glinenim nabojem. Brežine bi bilo potrebno ponovno splanirati in zatraviti.
Postopek bi bilo potrebno izvesti tako na zračni, kot na vodni strani pregrade. Deratizacijo bi bilo
potrebno izvesti tudi v nožici, saj je bila tam opažena znatna aktivnost krtov.
Iz pregradnega telesa je potrebno odstraniti kompostnik.

6.2

Zadrževalni prostor

V zadrževalnem prostoru bi bilo potrebno izvesti posek dreves. Problem zadrževalnega prostora
je neurejeno lastništvo, saj veliko parcel ni v lasti Ministrstva za kmetijstvo in okolje temveč v
lasti privatnega prava. Celoten zadrževalni prostor je tako precej zaraščen, pri rednih pregledih, ki
jih opravlja koncesionar pa je bilo večkrat ugotovljeno, da lastniki odlagajo polomljene veje in
posek na kupe ter s tem ustvarjajo potencialne naplavine, ki lahko ob povišanem vodostaju reke
Reke in nastanku zajezbe zamašijo vtok v talni izpust ter tako povzročijo prehitro polnitev
akumualcije. Drevje in zarast v zadrževalnem prostoru bi bilo potrebno poseči ali vsaj v dobri meri
razredčiti.

6.3

Talni izpust

Pregled, ki je bil izveden že leta 2009 je pokazal, da so cev sicer funkcionalne in normalno
prehodne, vendar pa se na stikih cevi pojavljajo razpoke (te so prisotne še posebno na podaljšanju
cevi, ki je bilo izvedeno ob sanaciji pregrade). Na nekaj delih so bili na sicer suhem delu ostenja
opaženi mokri madeži, kar kaže na izcejanje vode iz okoliške zemljine skozi slabše ohranjene dele
cevi. Cevi po razpoložljivih podatkih v delu, ki je bil ob sanaciji pregrade podaljšan niso
obbetonirane, zaradi česar lahko v času zadrževanja lahko prihaja do zatekanja vode v plast ob
cevi ter v skrajnem primeru do spiranja sloja ob cevi in zmehčanja pregradnega telesa. Cev bi bilo
potrebno sanirati (z manšetnim oplaščenjem stikov). Zaradi omejenih finančnih sredstev sanacija
do sedaj še ni bila izvedena.
Potrebno bi bilo ponovno dimenzionirati podslapje in ga sanirati. Pri pregledu je bil opaženo, da
beton iz katerega je umiritveni tolmun precej dotrajan in potreben sanacije ali celo zamenjave. Na
več mestih je mogoče opaziti luknje v tlaku, vendar pa le-te niso tako glboke, da bi presegale
debelino beonske konstrukcije. Iz poročil koncesionarja je moč razbrati, da ob visokih vodah
prihaja do prelivanja krilnih zidov umiritvenega tolmuna, kar potrjuje domnevo, da je potrebno
tolmun ponovno dimenzionirati in ga v celoti sanirati.

6.4

Evakuacijski bočni preliv

Preurediti bi bilo potrebno evakuacijski preliv za visoke vode ob desni strani pregrade. Ob
poplavah 2010 je voda prelila okvire umiritvenega »tolmuna« (ponikovalnice) v izteku bočnega
preliva. Voda si je pot utrla po ravnini v nožici pregrade ter se cca 100m dolvodno od pregrade
stekla v strugo potoka Reka. Po upadu gladine je bilo ugotovljeno, da je voda v veliki meri
izsesala beton s katerim so bile zapolnjene reže med lomljencem ter odnesla nekaj kamnov), s
katerim je bil zavarovan bočni preliv. Drča je bila 2011 sicer sanirana (na zahtevo lastnika so bile
reže zgolj ponovno zapolnjene z betonom in zafugirane, praznine), vendar pa se glede na padec in
dolžino drče, pojavljajo dvomi da je drča v taki izvedbi sploh sposobna prevzeti obremenitve. Da
bi dosegli večjo učinkovitost drče bi bilo potrebno kamen v betonu nadomestiti z armirano
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betonsko izvedbo drče ali vsaj zavarovanje drče z valjanim betonom. Ponikovalnico v izteku drče
bi bilo potrebno ponovno dimenzionirati in preurediti.
Natočni armirano-betonski del bi bilo potrebno očistiti in nadaljnje propadanje preprečiti z
zaščitnim premazom za beton.

6.5

Evakuacijski šahtni preliv

Glede na dejstvo, da se je ob poplavah septembra 2010 evakuacijski šahtni preliv aktiviral, bi bilo
potrebno preveriti ustreznost dimenzioniranja. Po podatkih Službe za meteorološko prognozo pri
Agenciji RS za okolje in prostor, pretoki septembra 2010 niso dosegli vrednosti pretokov s 100letno povratno dobo. Šahtni preliv naj bi bil po navedbah projekta dimenzioniran na Q 1000, kar
še podkrepi domnevo o podimenziniranosti te evakuacijske strukture.

6.6

Monitornig

Glede na to, da pregrada ni daljinsko nadzorovana, bi bilo potrebno avtomatizirati meritve gladin
v akumulaciji, na vtoku v smo akumulacijo in v piezometrih, ter meritve povezati z centralnim
nadzornim sistemom.

6.7

Varnost

Pregrada je v zadnjih 5tih letih vsako leto zadrževala najmanj 2-3krat letno. Leta 2010 je prišlo
celo do prelitja na bočnem prelivu in do aktivacije evakuacijskega preliva-izpusta, zaradi česar se
upravičeno pojavlja dvom o pravilnosti ocenjenih vodnih količin in kapacitete zadrževanja.
Potrebna bi bila ponovna ocena hidroloških razmer, ojezeritve in ugotovitev dejanske kapacitete
pregrade ter spremljajočih struktur. V kolikor se izkaže, da ocene vodnih količin upoštevane v
projektu niso točne, je potrebno smiselno sanirati pregrado in nadgraditi evakuacijske strukture
(talni izpust, evakuacijski šahtni preliv in bočni preliv).
Potrebno bi bilo izvesti preračun porušnega vala ter na podlagi tega izdelati Načrt zaščite
in reševanja v primeru porušitve. Pregrada je postavljena v neposredni bližini naselja
Logatec. Pri porušitvi pregrade bi nastala znatna gmotna škoda, zaradi sorazmerno
kratkega časa v katerem bi porušni val dosegel poseljeno območje pa bi bile mogoče tudi
človeške žrtve. Čeprav se pregrada po aktualnih kriterijih ne uvršča med velike pregrade,
bi bilo smiselno izdelati Načrt zaščite in reševanja v primeru porušitve pregrade.
Na terenu bi bilo potrebno označiti konturo porušnega vala.
Trenutno na pregrado lahko dostopa praktično vsakdo. Dostop motornim vozilom preprečuje le
rampa, vendar pa je preko pregrade speljana dostopna pot do parcel na levem bregu, zaradi česar
se do same pregrade dostopa pogosto in predvsem nekontrolirano. Nepooblaščen dostop se kaže
tudi v sledovih štirikolesnikov in motorjev ter v sledeh zajezitev v reki dolvodno od umiritvenega
tolmuna talnega izpusta. Čeprav je koncesionar poskusil omejiti prečkanje pregradnega telesa in
dostop do umiritvenega tolmuna s postavitvijo ovir na kroni pregrade in na dovozni cesti do
tolmuna, pa je lokalno prebivalstvo ovire poškodovalo in odstranilo.
Vstop nepooblaščenim osebam bi bilo potrebno preprečiti, vendar bi to v primeru te pregrade
pomenilo ograditev prostora pregrade.
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