
  
 

                                                                              

KaraWAT 

Strategija trajnostnega upravljanja vodnih virov v 

Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku /  

Strategie zum nachhaltigen Wassermanagement im 

Karawanken UNESCO Global Geopark 

Delovni sklop T2 Pilotne aktivnosti /Arbeitspaket T2 Pilotaktivitäten  

Aktivnost T2.1 Značilnosti vodnega kroga / Aktivität T2.1 Mekmale des 

Wasserkreises 

Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 

Mineralwasser Kotlje 

Opozorilna karta nevarnosti za nastanek erozije za občino Ravne na 

Koroškem / Die Gefahrwarnkarte Vor Erosionsgefahrfür die Gemeinde Ravne 

na Koroškem 

december / Dezember 2021 

Verzija/ Version 1.0 – končna / Beendet 

Projekt KaraWAT se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 

sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 296.891,52 EUR. /  

Das Projekt KaraWAT wird im Rahmen des Kooperationsprogrammes Interreg V-A 

Slowenien-Österreich vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung  in Höhe von 

296.891,52 EUR gefördert. 

 



 

Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

 

Vodilni partner / Führungspartner: GeoZS  
 
Avtorji gradiva / Autoren des Materials: 
Domen Lajevec, univ.dipl.inž. vod. in kom. inž. 
dr. Mihael Ribičič, univ.dipl.inž.geol. 
Rajko Galič, univ.dipl.inž.gozd. 
Rudi Korošec, geod. teh. 
prof. dr. Helena Grčman, univ. dipl. ing. agr. 
Darjo Durjava, univ.dipl.inž.gozd. 
 
Pri pripravi gradiva so sodelovali / Teilnehmer bei der Vorbereitung des 
Materials: 
dr. Nina Rman, univ. dipl. inž. geol.  
dr. Jernej Jež, univ. dipl. inž. geol.  
asist. Rok Turniški, mag. ing. agr  
Rok Indihar, dipl. inž. ok. gradb. 
Žiga Jeriha, univ.dipl.inž. vod. in kom. inž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

 

VSEBINA 

 

1. UVODNI DEL ............................................................................................................................. 1 

2. SPLOŠNO O EROZIJI ................................................................................................................... 2 

2.1. EROZIJA V SLOVENIJI ......................................................................................................................2 

3. METODOLOGIJA IZDELAVE OPOZORILNIH KART EROZIJE ............................................................. 3 

3.1. Izdelava opozorilne karte ploskovne erozije ..................................................................................3 

3.1.1. Metoda izdelave opozorilne karte ploskovne erozije .............................................................4 

3.1.1.1. Prilagojena metoda RUSLE ..................................................................................................4 

3.1.1.2. Opis koeficientov glavne enačbe .........................................................................................4 

3.1.1.2.1. Določanje ocene erozijske ogroženosti tal na osnovi talnih lastnosti – koeficient K' .... 10 

3.1.1.3. Izračun prenosa erozijskih potencialov ............................................................................ 12 

3.1.1.4. Določitev površin obstoječe ploskovne erozije ................................................................ 13 

3.1.1.5. Izdelava končne opozorilne karte ploskovne erozije ........................................................ 15 

3.2. Izdelava opozorilne karte linijske erozije .................................................................................... 16 

3.2.1. Metoda izdelave opozorilne karte nevarnosti linijske erozije ............................................. 16 

3.2.1.1. GIS modeliranje ................................................................................................................ 16 

3.2.1.2. Opis koeficientov glavne enačbe ...................................................................................... 17 

3.2.1.3. Določitev erozivnosti litološke podlage – koeficient L ...................................................... 18 

3.2.1.4. Izdelava končne opozorilne karte linijske erozije ............................................................. 20 

3.2.2. Faze izdelave opozorilnih kart erozije .................................................................................. 21 

3.2.3. Pomanjkljivosti vhodnih podatkov in možne izboljšave modelov ....................................... 23 

4. ZNAČILNOSTI OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM IN OPIS KOEFICIENTOV ....................................... 23 

4.1. Geografski opis ........................................................................................................................... 23 

4.2. Hidrografski opis ......................................................................................................................... 24 

4.3. Pedološki opis ............................................................................................................................. 25 

4.4. Litološki opis ............................................................................................................................... 29 

4.5. Pokrovnost oz. raba tal ............................................................................................................... 31 

4.6. Padavine ..................................................................................................................................... 33 

4.7. Koeficient transporta T ............................................................................................................... 34 

4.8. Ostali koeficienti analiz ............................................................................................................... 35 

5. OPIS EROZIJSKIH KART ............................................................................................................ 38 

5.1. Opozorilna karta pojavljanja ploskovne erozije prsti in preperine ............................................. 38 

5.1.1. Območja obstoječe ploskovne erozije ................................................................................. 38 



 

Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

 

5.1.2. Območja potencialne ploskovne erozije .............................................................................. 39 

5.2. Opozorilna karta pojavljanja linijske erozije v strugah vodotokov .............................................. 40 

6. NAVODILA UPORABNIKU ......................................................................................................... 42 

7. LITERATURA/VIRI ..................................................................................................................... 43 

8. PRILOGE .................................................................................................................................. 45 
 
 
 
 
KAZALO SLIK 

Slika 1: Prikaz uporabljenih vrednosti koeficienta R za območje Slovenije ............................................. 5 

Slika 2: Prikaz uporabljenih vrednosti koeficienta K' za obravnavane občine ......................................... 6 

Slika 3: Prikaz uporabljenih vrednosti koeficienta LS za obravnavane občine ......................................... 7 

Slika 4: Prikaz uporabljenih vrednosti koeficienta C  za obravnavane občine ......................................... 9 

Slika 5: Prikaz uporabljenih vrednosti koeficienta T  za obravnavane občine........................................ 13 

Slika 6: Prikaz vrednosti koeficienta L za obravnave občine .................................................................. 18 

Slika 7: Prikaz pedosistematskih enot s koeficientom erodibilnosti K' za območje občine Ravne na 

Koroškem ............................................................................................................................................... 29 

Slika 8: Prikaz litološke podlage s koeficientom erodibilnosti L za območje občine Ravne na Koroškem

 ............................................................................................................................................................... 31 

Slika 9: Prikaz erodibilnosti posamezne rabe tal (dejavnik C) za občino Ravne na Koroškem ............... 33 

Slika 10: Prikaz erodibilnosti padavin (dejavnik R) za občino Ravne na Koroškem ................................ 34 

Slika 11: Prikaz koeficienta transporta T za občino Ravne na Koroškem ............................................... 35 

Slika 12: Prikaz koeficienta LS za območje občine Ravne na Koroškem ................................................. 36 

Slika 13: Prikaz koeficienta V' za območje vodotokov občine Ravne na Koroškem ............................... 37 

Slika 14: Prikaz dejavnika pretoka β za območje vodotokov občine Ravne na Koroškem ..................... 38 

Slika 15: Prikaz opozorilne karte ploskovne erozije prsti in preperine za občino Ravne na Koroškem .. 40 

Slika 16: Prikaz opozorilne karte linijske erozije v strugah vodotokov za občino Ravne na Koroškem .. 42 

 
KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 1: Koeficient K' za posamezne tipe tal oz. pedosistematske enote PSE ............................... 6 

Preglednica 2: Uporabljene vrednosti koeficienta C za obravnavane občine .......................................... 8 

Preglednica 3: Primeri erodibilnost posameznih tipov tal za analizirana območja ............................... 11 

Preglednica 4: Vrednosti Manningovega koeficienta za vrste rabe tal .................................................. 12 

Preglednica 5: Erodibilnost posameznih tipov litološke podlage s pripadajočimi koeficienti L ............ 17 

Preglednica 6: stopnje občutljivosti kamnin in sedimentov za linijsko erozijo v strugah vodotokov .... 19 

Preglednica 7: Erodibilnost posameznih tipov tal za analizirana območja občine Ravne na Koroškem 26 

Preglednica 8: Erodibilnost L posameznih tipov litološke podlage za območje občine Ravne na Koroškem

 ............................................................................................................................................................... 30 

Preglednica 9: Erodibilnost posameznih vrst rabe tal v občini Ravne na Koroškem .............................. 32 

 
KAZALO PRILOG 

Priloga 1: PRIPOROČILA, SMERNICE IN NAVODILA UPORABNIKU OPOZORILNIH KART NEVARNOSTI 



 

Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

 

EROZIJE, Preglednica POTENCIALNA PLOSKOVNA EROZIJA ................................................................... 45 

Priloga 2: PRIPOROČILA, SMERNICE IN NAVODILA UPORABNIKU OPOZORILNIH KART NEVARNOSTI 

EROZIJE, Preglednica EROZIJA V STRUGAH IN NA VPLIVNIH OBMOČJIH VODOTOKOV ........................ 45 

Priloga 3: OPOZORILNA KARTA NEVARNOSTI PLOSKOVNE EROZIJE ZA OBMOČJE OBČINE RAVNE NA 

KOROŠKEM ............................................................................................................................................ 45 





Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

____________________________________________________________________________ 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si   

EHO PROJEKT d.o.o., Dunajska cesta 51, SI-1000 Ljubljana• www.ehoprojekt.si             1 

1. UVODNI DEL  

Na podlagi pogodbe št. ESRR SIAT372 za projekt KaraWAT iz programa Interreg Slovenija - Avstrija smo 

po isti metodologiji, kot se uporablja za izdelavo OPOZORILNIH KART NEVARNOSTI ZARADI PROCESOV 

POBOČNEGA MASNEGA PREMIKANJA IN EROZIJE za Direkcijo Republike Slovenije za vode v letih od 

2020 do 2023, pripravili tudi Opozorilno karto nevarnosti pojavljanja ploskovne erozije prsti ter 

preperine in linijske erozije v strugah vodotokov za občino Ravne na Koroškem. Območja erozije so 

umeščena v štiri stopnje (neznatna, majhna, srednja, visoka) za ploskovno erozijo prsti in preperine ter 

štiri stopnje (zelo majhna, majhna, srednja, visoka) za linijsko erozijo na območju vodotokov.  

Opis metodologije izdelave opozorilnih kart in rezultati so predstavljeni v dveh tematskih sklopih in zato 

dveh dokumentih: 

1. Zvezek 1: Opozorilna karta nevarnosti za nastanek pobočnih masnih premikov (zemeljski 

plazovi, skalni podori, drobirski tokovi) – ločeno poročilo 

2. Zvezek 2: Opozorilna karta nevarnosti za nastanek erozijskih procesov – to poročilo. 

Gradivo je pripravljeno le za občino Ravne na Koroškem. Po predhodni potrditvi s strani predstavnika 

skupnega sekretariata (g. Novaka) z dne 13.9.2021 so poročila s podrobnim opisom metodologije, 

prostorskih podatkov in navodil za uporabo pripravljena le v slovenskem jeziku.  Večjezičen (ANG, GE) 

bo le razširjeni povzetek teh vsebinskih poročil. 

Opozorilne karte nevarnosti so tudi za to občino predane v digitalni obliki tudi DRSV, GeoZS pa jih je 

vključil v  t.i. Geohazard spletno aplikacijo (https://geohazard.geo-zs.si) razvito v sklopu preteklih 

projektov, ki omogoča poizvedovanje po rezultatih na izbranih lokacijah. Hkrati bodo prikazane na 

interaktivnem spletnem pregledovalniku projekta KaraWAT. 

V prvi fazi izvajanja projekta je bil opravljen sestanek referentom za prostor občine Ravne na Koroškem 

g. Bojanom Medvedom, tel. (02) 8216014 ali 041 629 079, e-mail:  bojan.medved@ravne.si. Opozoril 

nas je na, z vidika plazljivosti in erozije, najbolj problematična območja.   

  

http://www.ehoprojekt.si/
https://geohazard.geo-zs.si/
mailto:bojan.medved@ravne.si
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2. SPLOŠNO O EROZIJI 

Zemeljsko površje se pod vplivom endogenih in eksogenih sil nenehno spreminja. Eksogene (zunanje) 

sile delujejo v smeri izravnavanja zemeljske površine, endogene (notranje) pa povzročajo gubanje 

(dvigovanje in/ali spuščanje) zemeljske površine. Delovanje eksogenih sil imenujemo erozija in pomeni 

odnašanje, prenašanje in nanašanje površinskih delov zemeljskega površja zaradi delovanja eksogenih 

sil ter sile gravitacije. Endogene sile pa so notranje zemeljske sile in procesi – tektonika, vulkanizem, 

gorotvorni procesi.  

Erozija zemeljskega površja je stalen in povsod prisoten pojav, razlike so v vrstah erozije ter jakosti 

erozijskih procesov – od neznatnih do ekstremnih. Erozija poteka na vseh vrstah površja – na golih 

skeletnih (skalnih) tleh, na preperini, zemlji, humusu, peščenih tleh itd. V naravni, od človeka 

nedotaknjeni krajini, je erozija počasna, umirjena oz. »naravno uravnotežena«. V naših razmerah njeno 

delovanje umirja rastlinska odeja, pri čemer je najučinkovitejši gozd. Erozija postane škodljiva in 

nevarna, gledano z vidika človeka, šele v kulturni krajini, ki je zaradi delovanja in uporabe človeka 

temeljito spremenjena – zlasti sta spremenjeni pokrovnost (oziroma rastlinski pokrov), kar je posledica 

različne rabe tal. V kulturni krajini je uravnoteženost naravne erozije pogosto porušena. Temu sledi 

pospešen razvoj erozije ter stopnjevanje njenih - za človeka škodljivih - posledic. Za človeka je 

najškodljivejše odnašanje ali zasipavanje rodovitnih tal ter odnašanje ali zasipavanje uporabnih površin.    

Človek se nenehno trudi dolgoročno ohranjati in varovati kulturno krajino. S prilagojenim 

gospodarjenjem in s prilagojeno rabo prostora, z ohranjanjem in gojenjem vegetacije ter raznimi 

protierozijskimi ukrepi zaustavlja, preprečuje, umirja in kontrolira erozijske procese. Za uspešnost 

varovanja in koriščenja kulturne krajine je zato zelo pomembno poznavanje vrste, jakosti in vzrokov 

erozijskih procesov ter njihovo prostorsko dinamiko in razporejenost. Eno od orodij za obvladovanje 

prostorske dinamike in razporejenosti erozijskih procesov je njihovo kartiranje. Najosnovnejša karta za 

prikaz nevarnosti pred erozijo je Opozorilna karta nevarnosti erozije.   

2.1. EROZIJA V SLOVENIJI 

Ozemlje Slovenije je zelo raznoliko. Na relativno majhnem območju se srečujejo Alpe, Panonska nižina, 

Sredozemlje in Dinaridi. Geološke in podnebne razlike, ki pogojujejo reliefne, hidrografske, pedološke, 

biosferne, poselitvene in druge razlike, pogojujejo tudi razlike v vrsti, intenzivnosti in razprostranjenosti 

erozijskih procesov. Ker so za celotno površino Slovenije značilne relativno obilne padavine ter reliefna 

razgibanost, za pretežni del pa tudi velika vodnatost in gosta hidrografska mreža, sta voda in gravitacija 

v naših razmerah poglavitni vzrok erozijskih pojavov. Erozijo povzročajo tudi temperaturne razlike 

(raztezanje in krčenje povzroča razpad kamnin). Veter kot vzrok erozije je v naših razmerah zanemarljiv, 

abrazija (erozija povzročena z valovi) pa je lokalno omejena na nekaj odsekov naravne morske obale, 

na obalah jezer pa zanemarljiva.  

 

Za metodologijo obravnavane naloge je upoštevana splošna definicija erozije: Erozija je sproščanje, 

premikanje in odlaganje materiala zaradi delovanja vode in gravitacije. V študiji sta obravnavani dve 

vrsti erozijskih procesov: ploskovna (površinska) erozija na površinah in linijska erozija v strugah 

vodotokov.  

 

Vodna erozija v vseh svojih različnih oblikah in različicah je najpomembnejša in najbolj zastopana vrsta 

http://www.ehoprojekt.si/
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erozije na območju Slovenije. Voda povzroča erozijske procese kot kapljice padavin (erozija dežnih 

kapelj), kot tekoča voda (razdiralna in transportna sila) ali kot led in sneg (razdiralna in transportna sila 

ali ekspanzija). Hkrati voda deluje tudi kot kemični reagent, ki povzroča raztapljanje in preperevanje, 

kar pospešuje erozijske procese. Razvojne faze vodne erozije si sledijo od ploskovne oz. površinske 

erozije (ki je neposredna posledica pluvialne erozije ter odtekanja vode po površini), preko brazdanja 

in jarkanja, (ki je posledica koncentriranja vode v linearne vodne tokove) do hudourniške in rečne 

erozije v strugah potokov, hudournikov, rečic in rek.  

 

Procesi ploskovne erozije potekajo na vseh nagnjenih površinah v času padavin in odtekanja vode. 

Procesi linijske erozije so prisotni v vseh strugah vodotokov kadar v njih teče voda. Tekoča voda erodira 

brežine in dno struge ter priobrežne površine in s tem sprošča plavine, jih premešča ter odlaga. S 

stekanjem se povečuje količina vode, raste njena erozivna in transportna sila, posledično pa se povečuje 

količina ter grobost sproščenih in transportiranih plavin. Z erozijo sproščene plavine in plavje so 

različnih vrst, sestave, oblike in granulacije, odvisno od jakosti erozije. Lahko so kamninska preperina 

(skale, kamni, grušč, pesek, mivka, melj itd.), rodovitna prst ali humus, deli vegetacije (panji, debla, les, 

veje, leseni drobir), antropogeni (smeti, plastika, kovine), itd. Vrsto in jakost vodne erozije v strugah 

vodotokov pogojuje vodni režim vodotoka, ki je odvisen od naravnih danosti v njegovem povodju oz. 

prispevnem območju. Najvplivnejše lastnosti povodja so: velikost in oblika povodja, relief, razvejanost 

hidrografske mreže, višinske razlike in nakloni strug ter pobočij, padavinski režim, geološka podlaga, 

vrsta tal, poraslost z vegetacijo, obstoječi vodnogospodarski objekti, naravna ohranjenost krajine itd. 

Vodni režim vodotoka je lahko nižinski, hudourniški ali pa ena od številnih prehodnih oblik. 

3. METODOLOGIJA IZDELAVE OPOZORILNIH KART EROZIJE 

Opozorilni karti ploskovne in linijske erozije sta za posamično občino izdelani z modeliranjem, 

natančnejši opis metode je podan v nadaljevanju. Za izdelavo opozorilne karte ploskovne erozije prsti 

in preperine je v prvi fazi uporabljena prilagojena metoda RUSLE, v drugi fazi pa metoda prenosa erozije 

po površinah pobočij in strug. Za izdelavo opozorilne karte linijske erozije v strugah vodotokov je 

uporabljena metoda, ki je bila razvita v sklopu projekta GH15, leto 2020 in upošteva naklone vodotokov, 

njihovo širino, litološko podlago in velikost zaledja. 

3.1. IZDELAVA OPOZORILNE KARTE PLOSKOVNE EROZIJE 

Opozorilna karta ploskovne erozije prikazuje delitev teritorija posamezne občine glede na nevarnost 

pojavljanja ploskovne erozije prsti in preperine. Izdelana je na podlagi modelne napovedi. Zaradi 

številnosti, kompleksnosti in soodvisnosti vplivnih dejavnikov so zahtevano natančnost merila 1 : 

25.000 v model za napoved vključeni le najpomembnejši. 

Za določevanje stopnje erozijske nevarnosti ploskovne erozije so bile v preteklosti uporabljene različne 

metode. V študiji leta 2012 (Opozorilne karte območij snežnih plazov in opozorilne karte nevarnosti 

erozije za območja nekaterih občin v Sloveniji, EHO Projekt d.o.o. s pod., 2012) je bil za analizo 

ploskovne erozije uporabljen model napovedi, ki je – poleg ostalih dejavnikov - upošteval ponderirane 

vrednosti erozijske odpornosti posameznih litoloških slojev. Pomanjkljivost tega modela je bila, da je 

plast prsti in preperinskega pokrova (to je plast zemeljskega površja, ki je neposredno podvržena 

erodiranju) upoštevala le posredno, glede na vrsto litološke podlage. V tej nalogi je zato uporabljena 

metoda RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), ki neposredno obravnava erozijo prsti in 

http://www.ehoprojekt.si/


Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

____________________________________________________________________________ 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si   

EHO PROJEKT d.o.o., Dunajska cesta 51, SI-1000 Ljubljana• www.ehoprojekt.si             4 

preperinskega sloja. Metoda RUSLE je pogosto uporabljena s strani institucij EU (ESDAC - European Soil 

Data Centre) ter jo za analizo erozije prsti priporoča tudi Evropska komisija. Ker je cilj te naloge izdelava 

splošne opozorilne karte v velikem merilu, je zaradi poenostavitve pri obdelovanju vhodnih podatkov 

modela, za potrebe te naloge metoda RUSLE nekoliko prilagojena.   

3.1.1. METODA IZDELAVE OPOZORILNE KARTE PLOSKOVNE EROZIJE 

Opozorilna karta ploskovne erozije je izdelana z GIS modeliranjem na podlagi prilagojene metode 

RUSLE z dodanim izračunom prenosa erozijskih potencialov ter z neposrednim kartiranjem površin 

obstoječe ploskovne erozije. Teritorij posamezne občine je obdelan po sledečem postopku: 

1. Priprava osnovne karte občine, ki vsebuje sloj plastnic (TTN), DOF ter hidrografsko mrežo, 

izločitev urbaniziranih površin in golih površin  

2. Izdelava GIS modela po prilagojeni metodi RUSLE ter izračun premeščanja erozijskih 

potencialov 

3. Določitev površin kjer je ugotovljena obstoječa ploskovna erozija.  

4. Izdelava končne opozorilne karte z razdelitvijo teritorija občine na 4 stopnje nevarnosti. 

 

 

3.1.1.1. PRILAGOJENA METODA RUSLE  

V glavni enačbi prilagojene metode RUSLE so vsebovani koeficienti, kateri vrednotijo glavne naravne in 

antropogene faktorje, ki soodvisno vplivajo na procese ploskovne erozije oz. površinsko sproščanje 

zemljin. Prilagojena Metoda RUSLE določa kvantitativne vrednosti možnega izpiranja zemljin na neki 

površini, ne določa pa dejanskih izgub zemljin in preperine, ker so spremenljivke določene nominalno.  

Glavna enačba metode: A = R x K x LS x C x P 

A –  ploskovna erozija na enoti površine  

R – koeficient erozivnosti padavin,  ki  temelji  na  vplivu  energije  padavin  in  odtoka 

K – koeficient erodibilnosti različnih tipov tal, ki je odvisna od pedoloških lastnosti  

LS – koeficient dolžine pobočja ter strmosti glede na primerjalno vrednost 

C – koeficient pokrovnosti  oziroma  tipa  rabe  tal 

P – vpliv kmetijskih zaščitnih ukrepov 

Posamezni koeficienti glavne enačbe so določeni s pomožnimi enačbami in so bili za potrebe te naloge 

uporabljeni kot brezdimenzijski. Opisi posameznih koeficientov so podani v nadaljevanju.  

3.1.1.2. OPIS KOEFICIENTOV GLAVNE ENAČBE 
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• Koeficient R 

Koeficient R vrednoti erozivnost padavin posameznega območa in stopnjo površinskega odtoka 

vode. Osnovo za določitev koeficienta predstavljata kinetična energija vodnih kapelj in 

intenzivnost padavin.  

Koeficient je bil za potrebe naloge privzet iz predhodno izdelane naloge Meritve in modeliranje 

erozivnosti padavin kot parametra erozije tal, Petan, S., Ljubljana, 2010. V sklopu te naloge je 

bila torej uporabljena predhodno izdelana karta prostorske porazdelitve erozivnosti padavin za 

območje Slovenije (slika 1). Vrednosti koeficienta znašajo od 1.021 do 14.369 MJ mm ha-1 h-1 

leto-1. V našem primeru smo koeficient uporabljali brezdimenzijsko, saj namen naloge ni bila 

kvantitativna določitev sproščanja materialov. 

 

Slika 1: Prikaz uporabljenih vrednosti koeficienta R za območje Slovenije 

• Koeficient K' 

Koeficient K' vrednoti erozivnost različnih tipov tal. Njegove vrednosti so v razponu do 0.01 do 

0.05. Metoda določanja K' je opisana v posebnem poglavju. Koeficient ima v modelu relativno 

najpomembnejši vpliv. 

V preglednici 1 so podani primeri vrednosti koeficienta K' za nekatere pedosistematske enote 

(PSE). Na sliki 2 je prikazan koeficient K' za obravnavane občine.  
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Preglednica 1: Koeficient K' za posamezne tipe tal oz. pedosistematske enote PSE 

PSE OPIS TIPA TAL 
KOEFICIENT 

K' 

614 ŠOTNA TLA VISOKEGA BARJA, PLITVA, MOČNO HUMIFICIRANA 0.01 

358 RJAVA POKARBONATNA TLA, NA APNENCU, TIPIČNA 0.015 

31 RENDZINA, NA APNENCU, RJAVA 0.02 

208 EVTRIČNA RJAVA TLA, NA DELUVIJU, TIPIČNA 0.025 

126 EVTRIČNA RJAVA TLA, NA EOCENSKEM FLIŠU, PSEVDOOGLEJENA 0.03 

538 PSEVDOGLEJ, RAVNINSKI, EVTRIČEN, SREDNJE GLOBOK 0.035 

272 DISTRIČNA RJAVA TLA, NA METAMORFNIH KAMNINAH, KOLUVIALNA 0.04 

798 DISTRIČNA RJAVA TLA, NA TONALITU, TIPIČNA 0.045 

811 DISTRIČNA RJAVA TLA, NA GRANITU / GRANDIORITU, IZPRANA 0.05 

 

 

Slika 2: Prikaz uporabljenih vrednosti koeficienta K' za obravnavane občine 
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• Koeficient LS 

Koeficient LS vrednoti faktor dolžine in naklona pobočja. Določen je po metodi Desmet in Govers (1996) 

ter Kinnell (2005). Za generiranje sloja je bil upoštevan DMV 1x1 m (vir MOP, DRSV, eVode), 

generaliziran na velikost celice 5x5 m. Vrednosti višin v vodotokih so dodatno popravljene s podatki 

linijskega sloja vodnega katastra. Za vsako celico je bilo določeno pripadajoče zlivno območje (po 

metodi Seibert in Mcglynn (2007), pri čemer je bila na prevojih upoštevana enakomerna razdelitev 

vrednosti. Vrednosti koeficienta so od 0 do 25. 

 

Slika 3: Prikaz uporabljenih vrednosti koeficienta LS za obravnavane občine 

• Koeficient C 

Koeficient pokrovnosti oz. tipa rabe tal C je določen v skladu s smernicami evropske komisije 

(ESDAC,  faktorje za celotno Evropsko unijo povzema publikacija Land Use Policy, (Pangos, P in 

sod., Land Use Policy 48 (2015) 38–50). Za rabe tal, ki v podatkovnem viru niso obravnavane a 

se v Sloveniji pojavljajo, so določene primerljive vrednosti.  

Osnovni sloj za določanje koeficienta C je karta dejanske rabe tal Slovenije (vir spletni portal 

Ministrstva za kmetijstvo GERK). Ker gozd najučinkoviteje preprečuje oz. zmanjšuje ploskovno 

erozijo prsti, je za povečanje natančnosti, dejanska raba »Gozd« (v preglednici 2: raba 2000) 

dopolnjena s slojem »Gozdna struktura« (vir Zavod za gozdove Slovenije ZGS), ki vrednoti lesno 

zalogo gozda. Ta podatek posredno vrednoti odraslost in vrsto gozda, kar odločilno vpliva na 

učinkovitost varovalne funkcije gozda.  
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Preglednica 2: Uporabljene vrednosti koeficienta C za obravnavane občine 

RABA OPIS RABE TAL KOEFICIENT C 

1100 Njiva 0,4 

1160 Hmeljišče 0,3 

1180 Trajne rastline na njivskih površinah 0,01 

1190 Rastlinjak 0,05 

1211 Vinograd 0,3 

1212 Matičnjak 0,3 

1221 Intenzivni sadovnjak 0,08 

1222 Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 0,08 

1230 Oljčnik 0,22 

1240 Ostali trajni nasadi 0,08 

1300 Trajni travnik 0,05 

1321 Barjanski travnik 0,05 

1800 Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem 0,005 

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 0,06 

1420 Plantaža gozdnega drevja 0,03 

1500 Drevesa in grmičevje 0,003 

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 0,35 

2000 Gozd nad 200 m3/ha lesne zaloge 0,001 

 Gozd od 20 do 200 m3/ha lesne zaloge 0.0025 

 Gozd do 20 m3/ha lesne zaloge 0.005 

 Gozd brez lesne zaloge oz. izvzet v sloju Gozdne Strukture 0.01 

3000 Pozidano in sorodno zemljišče 0,0001 

4100 Barje 0,05 

4210 Trstičje 0,05 

4220 Ostalo zamočvirjeno zemljišče 0,05 

5000 Suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom 0,1 

6000 Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom 0,0001 

7000 Voda 0,01 
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Slika 4: Prikaz uporabljenih vrednosti koeficienta C  za obravnavane občine 

• Koeficient P 

Koeficient P vrednoti dejavnik kmetijskih zaščitnih ukrepov. Za potrebe te metode je vrednost 

koeficienta generalizirana na 1, saj podrobnejše vrednotenje za karte v merilu 1:25000 ni smiselno. 
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3.1.1.2.1. DOLOČANJE OCENE EROZIJSKE OGROŽENOSTI TAL NA OSNOVI TALNIH LASTNOSTI – 

KOEFICIENT K'  

V tem poglavju je opisana metoda določanja koeficienta K', ki vrednoti erozijsko ogroženost 

posameznih tipov tal na osnovi njihovih pedoloških lastnosti. 

Uporabljeni pedološki podatki 

 

Uporabljeni so pedološki podatki digitalne pedološke karte Slovenije v merilu 1:25.000, ki jih hrani in 

vzdržuje Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja v Ljubljani (ICPVO) v talnem 

informacijskem sistemu (TIS/ICPVO). To je največja baza podatkov o lastnostih tal in razprostranjenosti 

talnih tipov v Sloveniji (zasnova 1990 na Katedri za pedologijo in varstvo okolja leta 1990, dograjeno v 

okviru projektov Digitalizacija pedološke karte Slovenije in Raziskave onesnaženosti tal Slovenije (Vrščaj 

in Prus, 1994; Vrščaj in Lobnik, 1999; Vrščaj s sod., 2001). V bazi je več slojev podatkov (TIS/ICPVO, 1990 

– 2020). V tej nalogi so upoštevani naslednji sloji: 

- poligoni pedološke karte v merilu 1:25 000 (preko 10700 poligonov in 1800 pedokartografskih 

enot – PKE25); 

- baza opisov in analiz talnih profilov – PP (preko 2300 pedoloških profilov oziroma analize več 

7000 talnih horizontov). 

Pedološko karto Slovenije sestavljajo poligoni, ki ustrezajo talnim oziroma pedo-kartografskim enotam 

(PKE). Te so opredeljene na osnovi talnih sistematskih enot (PSE) na osnovni klasifikacijskega sistema 

pri čemer so uporabljeni opisni in merjeni podatki talnih profilov (PP). Talna kartografska enota 

(pedokartografska enota = PKE) predstavlja osnovno kartografsko enoto pedološke karte. PKE je 

sestavljena iz ene ali več pedosistematskih enot (PSE), ki v naravi  značilno nastopajo skupaj in jih zaradi 

merila karte ni mogoče ločeno prikazati. PKE pedološke karte v merilu 1:25 000 (PKE25) tako sestavljajo 

do tri PSE, njihova zastopanost v skupni površini pa je opredeljena z deležem (Vrščaj in Prus, 1994). 

Pedosistematska enota (PSE) je enota tal (=talni tip) v določenem sistemu klasifikacije z značilnimi 

lastnostmi, ki se bistveno razlikujejo od lastnostih drugih tal (druge pedosistematske enote)(Vrščaj in 

Prus,1994).  

Talne sistematske enote (PSE) vseh obravnavanih območij so pregledane ob uporabi ustreznih talnih 

profilov tako opisnih (morfoloških lastnosti) kakor tudi merjenih (analitskih) rezultatov. Vsaki PSE je 

pripisan ustrezen atribut erozijske ogroženosti na 10 stopenjski lestvici (razredi erozijske ogroženosti 

od 1 do 5 z vmesnimi polovičnimi vrednostmi). 

Pedološke lastnosti, ki vplivajo na stabilnost tal 

 

Ključna lastnost pri odpornosti na vodno erozijo je dobro izražena in stabilna struktura tal oz. njenih 

strukturnih agregatov, ki omogoča dobro infiltracijo padavin. Stabilnost strukturnih agregatov tal 

pomeni, da so odporni na fizikalno delovanje dežnih kapljic in da se ne razpustijo, če so tla nasičena z 

vodo. Izraženost in obstojnost strukture tal se razvršča v tri stopnje: dobro izražena/obstojna, srednje 

dobro izražena/obstojna, slabo izražena/obstojna struktura. Na tvorbo strukturnih agregatov vpliva 

tekstura (zrnavost), vsebnost humificirane organske snovi in prisotnost dvovalentnih bazičnih kationov. 

Zelo pomembna je tudi globina podzemne vodne ter dreniranost tal. 
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Pri razvrščanju tal v razrede erozijske ogroženosti so upoštevani tudi pH vrednost, delež bazičnih 

kationov, tekstura ter razvojna stopnja.  

Preglednica 3: Primeri erodibilnost posameznih tipov tal za analizirana območja 

MORFOLOŠKE; FIZIKALNE IN KEMIJSKE 
LASTNOSTI TAL 

OPIS EROZIJSKE OGROŽENOSTI 
EROZIJA  KOEF. 

 K'            
Tla imajo v zgornjih horizontih dobro izraženo in dobro 
obstojno strukturo. 

So dobro humozna, organska snov je povezana z mineralnim 
delom v stabilne organomineralne komplekse (sprstenina). 

Delež bazičnih kationov je > 80 %. 

Tekstura je ilovnata, z manjšim odmikom v glinasto ilovnato 
(GI) ali meljasto glinasto ilovnato teksturo (MGI). 

Procesi psevdooglejevanja niso prisotni. 

Ni erozijske ogroženosti 
oziroma je zanemarljiva 
 
Erozijska ogroženost je 
zanemarljiva tudi na strmih 
terenih in na neporaščenih 
zemljiščih. 

1 0.01 

Tla imajo v zgornjih horizontih dobro do srednje dobro 
izraženo in dobro obstojno strukturo. 

Tla so dobro humozna, organska snov je povezana z 
mineralnim delom v stabilne organomineralne komplekse 
(sprstenina).  

Delež bazičnih kationov je 50-80 %, prevladujejo izmenljivi 
kalcijevi ioni. 

Tekstura je ilovnata, z manjšim odmikov v glinasto ilovnato 
(GI) ali meljasto glinasto ilovnato teksturo (MGI). 

Procesi psevdooglejevanja niso prisotni. 

Majhna erozijska ogroženost  
 
Erozijska ogroženost je majhna 
tudi ko tla niso poraščena. 

2 0.02 

Tla imajo v zgornjih horizontih srednje dobro izraženo in 
srednje dobro obstojno strukturo. 

Tla so slabo humozna ali pa je organska snov slabo 
humificirana in ni dobro povezana z mineralnim delom tal 
(sprtstenina - prhnina). 

Delež bazičnih kationov je 30- 50 %. 

Tekstura je ilovnata, z večjim odmikov v glinasto ilovnato (GI) 
in meljasto glinasto ilovnato teksturo (MGI) ter manjšim 
odmikom v meljasto ilovnato (MI) teksturo. 

Morebitni procesi psevdooglejevanja so prisotni globje od 40 
cm. 

Zmerna erozijska ogroženost  
 
Erozija se pojavlja le ob 
neugodnih vremenskih 
razmerah (intenzivne padavine) 
in kadar so tla gola. 

3 0.03 

Tla imajo v zgornjih horizontih slabo do srednje dobro 
izraženo strukturo, ki je slabo obstojna. 

Tla so slabo humozna; če so humozna organska snov ni 
povezana z mineralnim delom tal (prhninasti humus).  

Delež bazičnih kationov je 10 do 30 %. 

Tekstura je manj ugodna, z večjim deležem posameznih 
velikostnih delcev (PGI, PI, MI, G) 

Če so prisotni procesi psevdooglejevanja, je psevdoglejni 
horizont že na globini 30 – 40 cm. 

Velika erozijska ogroženost 
Ob intenzivnih padavinah ali po 
dolgotrajni suši je ogroženost za 
erozijo velika, tudi če so tla 
poraščena in v ravnini. Gola tla in 
tla na pobočjih so dovzetna za 
erozijo tudi pri manj intenzivnih 
padavinah. 

4 0.04 

Struktura je slabo izražena in slabo obstojna. 

Tla so zelo slabo humozna. 

Delež bazičnih kationov je < 10%. 

Tekstura jemeljasta (MG, MI, M,) 

Če so prisotni procesi psevdooglejevanja, je psevdoglejni 
horizont že na globini < 30 cm. 

Zelo velika erozijska ogroženost 
  
Nevarnost za erozijo tudi na 
ravnini. 

5 0.05 
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3.1.1.3. IZRAČUN PRENOSA EROZIJSKIH POTENCIALOV 

Zaradi možnosti prenosa erozijskih potencialov ter odlaganja na niže ležečih lokacijah ali v strugah 

vodotokov oz. v grapah, je v modelnem izračunu po prilagojeni metodi RUSLE (poglavje 3.1.1.1.) dodan 

izračun možnega prenosa materialov. V tem izračunu so upoštevani trije dejavniki: kapaciteta erozijskih 

potencialov, možnost prenosa glede na naklon pobočja in hrapavost podlage. 

Kapaciteta erozijskih potencialov je določena z metodo RUSLE: določene so izvorne cone erozijskih 

potencialov in »zlivna« območja za posamezno celico. Osnova za izračun je digitalni model višin - DMV 

1x1 m (vir MOP, DRSV, eVode), generaliziran na velikost celice 5x5 m z upoštevanimi »vtisnjenimi« 

vodotoki.  

Dejavnik možnosti prenosa glede na naklon pobočja in dejavnik hrapavosti podlage sta združena v 

enotni koeficient transporta - T. Za izračun je privzeta srednja vrednost naklona 30⁰, kar je posplošena 

vrednost naravnega posipnega kota za materiale in zadostuje za natančnost opozorilne karte v merilu 

1 : 25.000. Hrapavost podlage je določena z Manningovim koeficientom za posamezne vrste rabe tal 

(preglednica 4) po katerih se vrši transport, pri čemer je predpostavljen plitek tok erozijskega materiala, 

vrednosti Manningovega koeficienta pa so normalizirane s faktorjem 14.  

Enačba za izračun koeficienta transporta - T: 

T = 14 x sinβ x m 

T – koeficient transporta 

β – naklon pobočja 

m – Manningov koeficient hrapavosti 

Preglednica 4: Vrednosti Manningovega koeficienta za vrste rabe tal 

RABA OPIS RABE TAL KOEFICIENT m 

1100 Njiva 0.07 

1160 Hmeljišče 0.10 

1180 Trajne rastline na njivskih površinah 0.07 

1190 Rastlinjak 0.08 

1211 Vinograd 0.08 

1212 Matičnjak 0.08 

1221 Intenzivni sadovnjak 0.08 

1222 Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 0.08 

1230 Oljčnik 0.08 

1240 Ostali trajni nasadi 0.08 

1300 Trajni travnik 0.05 

1321 Barjanski travnik 0.05 

1800 Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem 0.08 

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 0.08 

1420 Plantaža gozdnega drevja 0.08 

1500 Drevesa in grmičevje 0.10 
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1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 0.08 

2000 Gozd  0.12 

3000 Pozidano in sorodno zemljišče 0.04 

4100 Barje 0.03 

4210 Trstičje 0.08 

4220 Ostalo zamočvirjeno zemljišče 0.03 

5000 Suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom 0.08 

6000 Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom 0.08 

7000 Voda 0.02 

 

 

Slika 5: Prikaz uporabljenih vrednosti koeficienta T  za obravnavane občine 

 

3.1.1.4. DOLOČITEV POVRŠIN OBSTOJEČE PLOSKOVNE EROZIJE 

Prilagojena metoda RUSLE napoveduje nevarnost pojavljanja ploskovne erozije na določenem 

območju, pri čemer pa so obravnavani predvsem erozijski procesi sproščanja in odplakovanja prsti ali 

preperine. Na nekaterih površinah pa procesi ploskovne erozije že potekajo oz. je ploskovna erozija že 

obstoječa. Na določenih tipih površin obstoječe ploskovne erozije hkrati potekajo erozijski procesi 

sproščanja, odplakovanja in odlaganja, na nekaterih pa prevladujejo predvsem procesi odlaganja 

nanosov oz. zasipavanja.  

Površine obstoječe ploskovne erozije, na katerih že potekajo intenzivni procesi ploskovne erozije, so 
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določene z neposrednim terenskim kartiranjem ter rekognosciranjem DOF. Na opozorilni karti 

ploskovne erozije so vse površine obstoječe ploskovne erozije ne glede na vrsto, uvrščene oz. prikazane 

v najvišjem IV. razredu nevarnosti.  

V tej nalogi obravnavane vrste površin z obstoječo ploskovno erozijo so: melišča, hudourniški vršaji, 

erozijska žarišča, prodišča in sipine ter antropogeno povzročena ploskovna erozija. 

Melišče  

Melišče je nasipališče ob vznožju skalnih sten, pobočij ali skalnih žlebov ter grap. Odložena podornina 

je skalni oz. kamnit material. Vzrok nastajanja podornine je denudacija, površinsko in/ali linijsko 

erodiranje. Aktivno melišče pomeni, da je dotekanje novega materiala stalno in intenzivno. Na območju 

melišča ni površinske vode, zato tudi ni ploskovnega odnašanja prsti zaradi vodne erozije. So pa stalno 

prisotni erozijski procesi zasipavanja in premikanja podornega matirala, zato se na območju aktivnega 

melišča plast prsti in posledično stalna vegetacija ne razvijeta. Na opozorilni karti ploskovne erozije so 

v IV. razredu nevarnosti vključene tudi vse površine aktivnih melišč.  

Hudourniški vršaj 

Hudourniški vršaj je položno pobočje v obliki ležečega polstožca, nastalo iz odloženega prodnatega, 

peščenega ali gruščnatega nanosa, na iztekih hudourniških strug ali grap. Aktivni hudourniški vršaj 

pomeni, da je dotekanje novega materiala redno in pogosto. Na območju vršaja prevladuje erozijski 

proces odlaganja plavin oz. akumuliranja nanosov, na aktivnejših delih vršaja pa hkrati potekajo 

ploskovna erozija, linijska (hudourniška) erozija, ki sproščata in premeščata nanose ter poplavljanje 

visoke vode. Na aktivnih delih vršaja je razvoj prsti in stalne vegetacije zelo oviran zaradi stalnega 

zasipavanja in premeščanja nanosov. Na opozorilni karti ploskovne erozije so v IV. razredu nevarnosti 

vključene tudi površine aktivnih hudourniških vršajev.  

Erozijsko žarišče 

Erozijsko žarišče je območje prizadeto zaradi zelo intenzivne erozije. Na območju aktivnega erozijskega 

žarišča hkrati potekajo erozijski procesi pluvialne in površinske erozije, hudourniške (linearne) vodne 

erozije vseh oblik, denudacija, plazenje itd. Hkrati potekajo procesi sproščanja, premeščanja in 

odlaganja plavin oz. nanosov. Na območju aktivnega erozijskega žarišča se zaradi erozijskih procesov ne 

more razviti plast prsti in posledično stalna vegetacija. Erozijsko žarišče je običajno močan vir plavin v 

hudournikih oz. vodotokih. Na opozorilni karti ploskovne erozije so v IV. razredu nevarnosti vključene 

tudi površine aktivnih erozijskih žarišč. 

Prodišča, sipine, zaplavki 

Prodišča oz. sipine so območja strug vodotokov kjer naravno zastajajo plavine. Po njih voda meandrira, 

v času visoke vode pa je prodišče poplavljeno, na njem potekajo erozijski procesi sproščanja, 

premeščanja in odlaganja nanosov. Zaplavki oz. zaplavni prostori so površine za zaplavnimi objekti, kjer 

se plavine (umetno) zaustavljajo oz. zadržujejo. Na območju prodišč in zaplavkov se zaradi stalnih 

površinskih in linijskih erozijskih procesov ter poplavljanja ne more razviti plast prsti ter posledično 

stalnejša vegetacija. Na opozorilni karti ploskovne erozije so v IV. razredu nevarnosti vključene tudi 

površine prodišč in zaplavkov. 
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Območja antropogene erozije  

Območja antropogeno povzročene ploskovne erozije so zaradi gospodarske dejavnosti devastirana oz. 

erodirana območja - kamnolomi, peskokopi, dnevni kopi, deponije. Poleg izkopavanj in nasipavanj na 

teh površinah potekajo tudi procesi naravne ploskovne in linijske erozije. Na teh površinah se ne more 

razviti plast prsti in posledično stalna vegetacija. V območja antropogene erozije so vključena tudi 

območja planinskih pašnikov in travišč, kjer se zaradi intenzivne uporabe planinskih poti ali zaradi 

intenzivnega pašništva pojavlja močno površinsko erodiranje. Na opozorilni karti erozije so v IV. razredu 

nevarnosti vključene tudi površine območij antropogeno povzročene erozije. 

V Sloveniji se območja obstoječe ploskovne erozije (razen antropogeno povzročene ploskovne erozije) 

pojavljajo predvsem v gorskem svetu, torej le na območju občin, ki so gorate ali hribovite. Območja 

antropogeno povzročene erozije pa so raztresena po celi Sloveniji.   

3.1.1.5. IZDELAVA KONČNE OPOZORILNE KARTE PLOSKOVNE EROZIJE 

Na končni opozorilni karti ploskovne erozije v merilu 1 : 25.000 je celoten teritorij posamezne občine 

razdeljen na štiri stopnje nevarnosti pojavljanja ploskovne erozije, ki so prikazane v barvni lestvici:  

I. stopnja - neznatna erozijska nevarnost - bela 

II. stopnja - majhna erozijska nevarnost - rumena 

III. stopnja  - srednja erozijska nevarnost - oranžna 

IV. stopnja - velika erozijska nevarnost - rdeča 

Opis razmer na območjih analize po posameznih stopnjah erozijske nevarnosti: 

Neznatna stopnja erozijske nevarnosti – Na območju ni prisotnih erozijskih procesov oz. so le ti 

zanemarljivi.  

Majhna stopnja erozijske nevarnosti – na območjih je zgolj lokalno, morda neizrazito opaziti znake 

erozije, kar se na manjših delih izkazuje v slabši zaraščenosti, spiranje zemljine ali preperine je prisotno 

le izjemoma.  

Srednja stopnja erozijske nevarnosti – na območjih je opaziti znake erozije, kar se na posameznih delih 

izkazuje v slabši zaraščenosti oz. zmanjševanju zarasti, zmernem spiranju zemljine, spiranje zemljine ali 

preperine je prisotno le lokalno.  

Visoka stopnja erozijske nevarnosti – na območjih je evidentno opaziti znake erozije, kar se izkazuje v 

slabi zaraščenosti območja oz. zmanjševanju vpliva zarasti, spiranju zemljine, prisotnosti erozijskih 

jarkov, transportu zemljin in preperine.  

V I. stopnjo erozijske nevarnosti so poleg površin, ki so z modelom ovrednotene kot površine z neznatno 

erozijsko nevarnostjo, uvrščene tudi vse urbane površine (na katerih se predpostavlja, da ploskovne 

erozije ni) ter vse gole skalne površine (na katerih se zaradi nadmorske višine prst ne more razviti ali pa 

zaradi strmine prst ali preperina ne obstaneta).  
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V II. In III. stopnjo erozijske nevarnosti so uvrščene površine, ki so z modelom ovrednotene kot površine 

z majno oz. srednjo erozijsko nevarnostjo.  

V IV. stopnjo erozijske nevarnosti so poleg površin, ki so z modelom ovrednotene kot površine z veliko 

erozijsko nevarnostjo, uvrščene tudi vse površine kjer je ugotovljena obstoječa ploskovna erozija.  

 

3.2. IZDELAVA OPOZORILNE KARTE LINIJSKE EROZIJE   

Opozorilna karta linijske erozije prikazuje delitev vodotokov v posamezni občini glede na nevarnost 

nastanka erozijskih poškodb (zajed, poglobitev dna). Izdelana je na podlagi modelne napovedi s 

poenostavljeno metodo, ki določa predvsem zmožnost vodotoka generiranja poškodb na brežinah in 

dnu. 

3.2.1. METODA IZDELAVE OPOZORILNE KARTE NEVARNOSTI LINIJSKE EROZIJE  

Opozorilna karta linijske erozije je izdelana z GIS modeliranjem. Teritorij posamezne občine je obdelan 

po sledečem postopku: 

1. Priprava osnovne karte občine, ki vsebuje sloj plastnic (TTN), DOF ter hidrografsko mrežo  

2. Izdelava GIS modela 

3. Izdelava končne opozorilne karte z razdelitvijo hidrografske mreže občine na 4 stopnje 

nevarnosti  

 

3.2.1.1. GIS MODELIRANJE 

V glavni enačbi metode so vsebovani koeficienti, ki vrednotijo glavne naravne faktorje, ki soodvisno 

vplivajo na procese linijske erozije oz. erozijske procese v strugah vodotokov.  

Glavna enačba metode: E = V' x L x β x R 

E – linijska erozija v strugi vodotoka 

V' – koeficient hitrosti, ki je odvisen od naklona in kategorije širine vodotoka na določenem odseku 

L – koeficient erodibilnosti litološke podlage 

β – koeficient velikosti zlivnega območja vodotoka v korelaciji s pretokom 

R – koeficient erozivnosti padavin, ki temelji na vplivu energije padavin in odtoka (povzeto po enačbi 

RUSLE) 

Posamezni koeficienti glavne enačbe so določeni s pomožnimi enačbami in so brezdimenzijski. Opisi 

posameznih koeficientov so podani v nadaljevanju. 
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Rezultat GIS modeliranja je razdelitev hidrografske mreže teritorija posamezne občine na štiri stopnje 

nevarnosti pojavljanja linijske erozije. 

Metoda napoveduje nevarnost sproščanja in odplavljanje erozijskega materiala zaradi linijske vodne 

erozije v strugah vodotokov.  

 

3.2.1.2. OPIS KOEFICIENTOV GLAVNE ENAČBE 

• Koeficient V' 

Koeficient V' vrednoti hitrost vodnega toka v strugah vodotokov. Določen je s poenostavljeno 

enačbo za izračun hitrosti vodnega toka, ki upošteva le naklon in širino struge. Podatki so 

pridobljeni iz vektorskega sloja podatkov površinskih voda (vir MOP DRSV eVode) ter za potrebe 

naloge rasterizirani na celice 5x5 m. 

V' = B2/3 x I1/2 

B – širina struge 

I – padec nivelete struge 

• Koeficient L 

Koeficient L vrednoti erozivnost različnih tipov litološke podlage na katerem se nahaja struga 

oz. ki so gradnik brežin in dna struge. Določen je bil na podlagi ekspertne ocene (opisano v 

posebnem poglavju 3.1.2.3). Koeficient ima v modelu relativno pomemben vpliv.  

V preglednici 5 so podane vrednosti koeficienta L za posamezne litološke enote. Na sliki 6 so 

prikazane vrednosti koeficienta L za obravnavane občine. 

Preglednica 5: Erodibilnost posameznih tipov litološke podlage s pripadajočimi koeficienti L 

Lito_ID STOPNJA ERODIBILNOSTI LITOLOŠKA PODLAGA 
KOEFICIENT 

L 

117 
NIZKA 

Masiven apnenec 0.1 

124 Ploščast dolomit z roženci 0.2 

88 
SREDNJA 

Kremenov peščenjak in lapor 0.3 

32 Lapor, lapornat apnenec 0.4 

40 

VISOKA 

Konglomerat, peščenjak, meljevec in glinavec 0.5 

241 Tufski peščenjak, glinavec, vložki tufa 0.6 

9 Peščen glinavec in lapor 0.7 

19 

ZELO VISOKA 

Pesek, prod, peščena glina, glinast prod 0.8 

134 Peščena glina, lapornata glina in pesek 0.9 

6 Barjanski sedimenti (melj, glina) 1.0 
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Slika 6: Prikaz vrednosti koeficienta L za obravnave občine 

• Koeficient β 

Koeficient β vrednoti vpliv velikosti zlivnega območja vodotoka in pretoka visoke vode. Ker se 

vodotoki v Sloveniji zelo razlikujejo po velikostih in lastnostih zlivnih območij, višinah visoke 

vode ter posledično tipih vodnega režima je uporabljena enačba, ki te razlike uravnoteži.   

Enačba simulira zmanjšanje pretoka vodotoka v odvisnosti od velikosti zlivnega območja.  

β = log(CA x 98,3)/9 

CA - zlivno območje, ki pripada posamezni rastrski celici na strugi vodotoka 

Za določanje pripadajočih zlivnih območij posameznim celicam na strugah vodotokov je bila 

uporabljena metoda Seibert in Mcglynn (2007). Za generiranje sloja je bil uporabljen DMV 1x1 

m (vir MOP, DRSV, eVode), generaliziran na velikost celice 5x5 m. Na prevojih je bila upoštevana 

enakomerna razdelitev vrednosti. Dodatno so se sloju popravile vrednosti višin v vodotokih s 

podatki linijskega sloja vodnega katastra ter preračunala dolvodnost z minimalnim naklonom 

0.001°. 

3.2.1.3. DOLOČITEV EROZIVNOSTI LITOLOŠKE PODLAGE – KOEFICIENT L 

V preglednici 6 so za kamnine, ki gradijo ozemlje Slovenije, podani koeficienti erodibilnosti litološke 

podlage L. Osnovne litološke enote, ki se pojavljajo v Sloveniji (vir geološki zavod Slovenije) so - glede 
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na ocenjeno erozivnost kamnin in sedimentov v strugah vodotokov – razvrščene v deset razredov oz. 

stopenj občutljivosti na erozijo (preglednica 4): 

Preglednica 6: stopnje občutljivosti kamnin in sedimentov za linijsko erozijo v strugah vodotokov 

Razred 
Koeficient L 

Stopnja 
občutljivosti 

za erozijo 

Opis litološke sestave kamnin in sedimentov 

1 
L=1,0 

ZELO VISOKA 

Zelo rahlo odloženi drobnozrnati meljnoglinasti sedimenti ali sedimenti 

2 
L=0,9 

Glinaste zemljine in skrilavi glinavec ter pobočni grušči 

3 
L=0,8 

Zemljine, kjer prevladujeta prod ali pesek 

4 
L=0,7 

VISOKA 

Kamnine, v katerih prevladuje lapornata komponenta; prodno-peščene zemljine s 
konglomerati ter vršaji 

5 
L=0,6 

Vulkanske in klastične kamnine, v katerih prevladujejo visoko erozivni sedimenti 

6 
L=0,5 

Medsebojno menjavanje različno erozivnih klastičnih  in vulkanskih kamnin, ki 
vsebujejo vsaj eno eroziji zelo podvrženo kamnino. 

7 
L=0,4 

SREDNJA 

Medsebojno menjavanje različno erozivnih kamnin. Ne prevladujejo ne nizke, ne 
visoko erozivne kamnine ene nad drugimi. Nastopajo v približno enakem razmerju. 

8 
L=0,3 

Menjavanje kamnin različnega nastanka (sedimentne, metamorfne, magmatske) 
nizke stopnje občutljivosti, ki vsebujejo tudi posamezne kamnine višje občutljivosti 
na erozijo. 

9 
L=0,2 

NIZKA 

Pretežno dolomiti ali peščenjaki z nizko stopnjo podvrženosti eroziji 

10 
L=0,1 

Apnenci z vključki apnenih breč in masivnih dolomitov z zelo nizko stopnjo 
podvrženosti eroziji ter magmatske kamnine 

 

Pri uvrščanju kamnin in sedimentov določene litološke enote v razred erodibilnosti je bilo potrebno 

upoštevati, da je slovensko ozemlje geološko zelo kompleksno zgrajeno. Zelo redko samo ena vrsta 

kamnine in sedimenta sestavlja litološko enoto. Pogosto je litološka enota sestavljena iz več različnih 

kamnin in sedimentov, ki se znotraj litološke enote menjavajo, pri tem pa ima vsaka vrsta kamnine in 

sedimenta drugačno erodibilnost  

Razred zelo visoke erodibilnosti zajema koherentne in nekoherentne zemljine in sedimente ter je 

razdeljen v tri podrazrede z vrednostmi koeficienta erodibilnosti L=1,0, L=0,9 in L=0,8. Izjema je 

kamnina skrilavi glinavec, ki zaradi skrilavosti in glinaste sestave izjemno intenzivno prepereva in je zato 

podvržen zelo intenzivni eroziji.  

V razred 1 (L=1,0) so uvrščene rahlo odložene glinastomeljne zemljine in sedimenti, ki so po lastnostih 

izjemno erodibilni, ker pa se nahajajo v ravninskem svetu ob počasno tekočih vodotokih, njihova zelo 

visoka erodibilnost ne pride do izraza. Razred 2 (L=0,9), poleg že omenjenega skrilavega glinavca, 

zajema glinaste zemljine in pobočne grušče. Za gline velja, da se pod vplivom vode lahko spremenijo iz 

trdne ali poltrdne konsistence v težkognetne ali lahkognetne gline in jih zato voda zlahka odnaša. 
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Pobočni grušči se na pobočjih nahajajo večinoma v mejnem labilnem ravnotežju. Ker so nevezani, je 

njihova občutljivost za erozijo ob vodotokih zelo visoka. Razred 3 (L=0,8) predstavljajo nekoherentni 

sedimenti peski, prodi, nesprijete morene, lahko tudi s primesmi koherentnih zemljin (glin in meljev). 

Zaradi nevezanosti so zelo visoko erodibilni. 

Razred visoke erodibilnosti zajema kamnine, ki so slabo sprijete in imajo povečini lapornato ali tufsko 

primes. Delimo ga v tri podrazrede z vrednostmi koeficienta erodibilnosti L=0,7, L=0,6 in L=0,5. 

V razred 4 (L=0,7) so uvrščene predvsem litološke enote, pri katerih imajo lapornate kamnine 

prevladujočo vlogo. Zaradi občutljivosti laporja na razpadanje pod vplivom vode, ob vodotokih prihaja 

do intenzivne erozije. Pomembno vlogo za pojavljanje intenzivne erozije ima tudi pesek. Razred 5 

(L=0,6) je manjši vmesni razred v katerega so uvrščene litološke enote z visoko erozivnimi kamninami, 

ki jih ne uvrščamo ne v 4. nižji in ne v 6. višji razred. Razred 6 (L=0,5) predstavlja predvsem litološke 

enote, za katere so značilne vulkanske kamnine. Tufi, podobno kot lapor, pod vplivom vode zgubijo 

notranjo trdnost in povezanost med delci in so zato visoko erodibilni. 

Razred srednje stopnje erodibilnosti zajema pisano serijo raznovrstnih kamnin in je razdeljen v dva 

podrazreda z vrednostmi koeficienta erodibilnosti L=0,4 in L=0,3. 

V razredu 7 (L=0,4) nastopa menjavanje najrazličnejših kamnin z različno erodibilnostjo, pri čemer ne 

prevladujejo kamnine nizke erodibilnosti nad visoko in obratno, zato v povprečju te kamnine uvrščamo 

v srednji razred. V razredu 8 (L=0,3) je glede na prejšnji razred že več kamnin nizke erodibilnosti, kot 

sta apnenec in konglomerat. 

Razred nizke stopnje erodibilnosti zajema karbonatne kamnine (dolomit, apnenec), klastične trde 

kamnine (konglomerat, peščenjak) in magmatske kamnine (tonalit, granit). Razdeljen je v dva 

podrazreda z vrednostmi koeficienta erodibilnosti L=0,2 in L=0,1. 

Razred 9 (L=0,2) zajema predvsem dolomit. Uvrstitev dolomita je sicer lahko problematična, ker je 

njegova podvrženost eroziji zelo odvisna od tektonske prizadetosti. Masiven dolomit lahko ima 

erodibilnost enako masivnemu apnencu, medtem ko ima tektonsko poškodovan dolomit lahko zelo 

visoko erodibilnost. Konglomerati in peščenjaki so tudi slabo erodibilni, kljub temu da preperevajo 

intenzivneje kot karbonatne kamnine. V razred 10 (L=0,1) so uvrščeni najkompaktnejše kamnine, 

predvsem apnenci in različne magmatske kamnine. Erozija je na teh trdnih kamninah zelo šibka. 

Za namen naloge smo na določenih območjih, kjer močno erodibilna litološka podlaga ob vodotokih ni 

bila predhodno določena, koeficient prilagodili vrednosti 0.8. Taka vrednost se je dodala na območju 

ožjih dolin, kjer je bilo zaznati potek struge po odloženih plavinah, nanosih pobočnih materialov  oz. je 

sestava brežin strug lokalno pogosto drugačna (bolj erodibilni sedimenti itd.) Osnovna litološka podlaga 

pa ni izkazovala realnih razmer na območju.  

 

3.2.1.4. IZDELAVA KONČNE OPOZORILNE KARTE LINIJSKE EROZIJE 

Na opozorilni karti linijske erozije v merilu 1 : 25.000 je hidrografska mreža teritorija posamezne občine 

razdeljena na štiri stopnje nevarnosti pojavljanja linijske erozije, ki so prikazane v barvni lestvici.  
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I. stopnja - zelo majhna erozijska nevarnost - modra 

II. stopnja - majhna erozijska nevarnost - rumena 

III. stopnja  - srednja erozijska nevarnost - oranžna 

IV. stopnja - velika erozijska nevarnost - rdeča  

Opis razmer na vodotokih po posameznih stopnjah erozijske nevarnosti: 

Zelo majhna stopnja erozijske nevarnosti – Na območju strug se je zelo majhno erozijsko nevarnost 

pripisalo vsem vodotokom, ki po modelnem izračunu niso izkazovali višjih stopenj erozije. V to stopnjo 

erozijske nevarnosti so uvrščeni tudi vsi odseki strug, ki so v celoti regulirani. Regulirana struga je v 

celoti urejena struga na daljšem odseku. Ima obojestransko utrjene (zavarovane) brežine (obrežna 

zavarovanja, zidovi) ter zavarovano in/ali stabilizirano dno (pragovi). Taka struga je odporna pred 

erodiranjem v kolikor je redno vzdrževana. 

Majhna stopnja erozijske nevarnosti – na takih odsekih strug se usadi nahajajo redko, bočne zajede so 

v manjšem obsegu, dno vodotokov ima razmeroma stabilno niveleto z redkimi tolmuni in stopnjami,  

prodonosnost se pojavlja v manjšem obsegu. 

Srednja stopnja erozijske nevarnosti – na območju strug se nahajajo na takih odsekih bodisi manjši 

usadi, bočne zajede ali pa je dno vodotokov lokalno nestabilno s tolmuni in je zmerno prodonosno. 

Visoka stopnja erozijske nevarnosti – na območju strug se nahajajo na takih odsekih bodisi usadi, večje 

bočne zajede ali pa je dno vodotokov nestabilno, s tolmuni in je izrazito prodonosno. 

Ker se predpostavlja, da je vsaj minimalna linijska erozija prisotna v vseh vodotokih (razen na 

popolnoma reguliranih odsekih), so v I. stopnjo (modra) uvrščeni vsi odseki, ki niso uvrščeni v enega od 

ostalih treh. 

V IV. stopnji nevarnosti linijske erozije so – poleg vseh odsekov, ki so z modelom ovrednoteni kot odseki 

z veliko nevarnostjo linijske erozije - uvrščeni tudi vsi odseki vodotokov, ki potekajo po območjih kjer je 

ugotovljena obstoječa ploskovna erozija.  

3.2.2. FAZE IZDELAVE OPOZORILNIH KART EROZIJE 

Karte so bile izdelane na podlagi naslednjih delovnih faz: 

I. PRIPRAVA DELOVNIH KART 

V začetni fazi se je izdelalo delovne karte iz obstoječih razpoložljivih podatkov o eroziji ter 

vodotokih na obravnavanih območjih 

II. UVODNI TERENSKI PREGLEDI Z ZAJEMOM TERENSKIH PODATKOV 

Zajemalo se je predvsem splošne podatke o eroziji in njej sorodnih pojavih. Ogledi so bili osnova 

za spoznavanje morfologije terena, opazovalo se je predvsem izpostavljena območja z 

erodibilnejšo rabo tal ter vodotoke v splošnem. 
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III. IZDELAVA MODELA EROZIJE 

a. Pridobivanje in uporaba javno dostopnih in terenskih podatkov 

Za potrebe izračunov smo pridobili dodatne, najnovejše, javno dostopne podatke. 

Predvsem se le ti nanašajo na osnovne sloje (DMV, raba tal, pedološki podatki, 

padavine, kataster vodotokov,…) 

b. Priprava modela 

Izdelalo se je dva modela na osnovi metodologij, opisanih v poglavjih 3.1.1 in 3.1.2. 

c. Modeliranje v okolju GIS 

Na podlagi modelov se je v okolju GIS izvedlo modelne izračune, ki so bili podlaga za 

terensko verifikacijo pridobljenih vrednosti. 

d. Izdelava prvih kart potencialne erozije  

Glede na terensko pregledana izpostavljena območja in predhodno izdelane karte 

erozije ( 2012, 2019) se je pridobljene vrednosti v modelnem izračunu rangiralo v tri 

stopnje erozijske nevarnosti (majhna, srednja in visoka). Predvidevalo se je, da se zelo 

majhna erozijska nevarnost pojavlja na odsekih vseh strug, kjer ni izkazana višja stopnja 

nevarnosti erozije. 

IV. TERENSKA VERIFIKACIJA MODELA 

Terenska verifikacija je bila izvedena na način, da se je izbralo karakteristične lokacije na 

območjih posameznih občin, ki so izkazovale različne stopnje ploskovne in linijske erozije. Ta 

območja smo pregledali po kriterijih stopenj erozijske nevarnosti, opisanih v poglavju 3.2.1.4. 

V. KALIBRACIJA MODELA  

Na podlagi terenske verifikacije smo izvedli korekcijo modelnih izračunov, ker je posledično v 

primeru analize linijske erozije na območju vodotokov podalo končno metodo opisano v 

poglavju 3.1.2. Pri modelnem izračunu za ploskovno nevarnost erozije smo na nekaterih delih 

dopolnili osnovne sloje. 

VI. IZDELAVA KONČNIH KART  

Po izvedeni kalibraciji se je izdelalo končne opozorilne karte nevarnosti ploskovne in linijske 

erozije na vodotokih v merilu 1:25.000. 

VII. IZDELAVA POROČIL ZA POSAMEZNE OBČINE 

V zaključni fazi projekta so bila izdelana tudi poročila za posamezne občine ter predmetno 

krovno poročilo. 

 

http://www.ehoprojekt.si/


Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

____________________________________________________________________________ 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si   

EHO PROJEKT d.o.o., Dunajska cesta 51, SI-1000 Ljubljana• www.ehoprojekt.si             23 

3.2.3. POMANJKLJIVOSTI VHODNIH PODATKOV IN MOŽNE IZBOLJŠAVE MODELOV 

Kvaliteta opozorilnih kart ploskovne in linijske erozije je v prvi vrsti odvisna od prostorske natančnosti 

vhodnih podatkov, ki so vključeni v enačbi obeh modelov. Najpomembnejša podatkovna sloja sta 

pedološki in litološki sloj, oba sta izdelana z natančnostjo 1 : 25.000. Za oba sloja je ugotovljeno, da je 

natančnost na nekaterih območjih nereprezentativna. Zaradi hitrega menjavanja litoloških enot 

(kamnin) na nekaterih območjih, litološki in pedološki sloj v tem merilu ne moreta dovolj natančno 

prikazati stanja v naravi.  

Poleg tega so podatki litološkega sloja lahko pomanjkljivi na območjih strug vodotokov. Zaradi 

prisotnosti večjih količin pobočnih sedimentov, je sestava brežin strug hudournikov lokalno pogosto 

drugačna (bolj erodibilni sedimenti itd.) od v modelu upoštevane litološke podlage iz podatkovnega 

sloja. Vsled temu je bil na nekaterih delih z uporabo dodatnega koeficienta sloj litologije prilagojen. 

Podatki pedološkega sloja so pomanjkljivi na območjih visokogorja, ker ne prikazujejo območij 

preperine brez sloja prsti (ker se prst zaradi visokogorske klime ne razvije). 

Pri izdelavi opozorilne karte linijske erozije je ugotovljena pomanjkljivost nenatančna oz. pomanjkljiva 

hidrografska mreža, predvsem na nekaterih gorskih območjih.  Hidrografsko mrežo bi bilo potrebno 

dopolniti. Problematično je tudi spreminjanje vodnogospodarske urejenosti strug vodotokov. Model 

prikazuje stopnje nevarnosti linijske erozije na vseh vodotokih hidrografske mreže, dodatno upoštevani 

pa so le odseki popolnoma reguliranih oz. protierozijsko urejenih strug, ki so uvrščeni v I. stopnjo (zelo 

majhna erozijska nevarnost). Niso pa upoštevani deloma urejeni odseki strug, ki so vsaj delno 

odpornejši na erozijo in bi lahko bili uvrščeni v za eno ali dve stopnji nižjo nevarnost. V poročilih za 

posamezne občine je ta pomanjkljivost deloma rešena z natančnejšim opisom v pripadajočih poglavjih. 

Hidrografsko mrežo bi bilo potrebno dopolniti s podatkom o stopnji vodnogospodarske urejenosti 

strug.    

4. ZNAČILNOSTI OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM IN OPIS KOEFICIENTOV 

4.1. GEOGRAFSKI OPIS 

Občina Ravne na Koroškem se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije in je del koroške statistične 

regije. Zajema pokrajino spodnjega dela Mežiške doline ob meji z Avstrijo. Leži v regiji alpskega hribovja, 

južni del s hribovjem Plešivca in vrhom Uršlja Gora predstavlja skrajni vzhodni del Karavank. Na severu 

meji na Avstrijo, na vzhodu na občini Dravograd in Slovenj Gradec, na jugu in zahodu pa na občini Črna 

na Koroškem in Prevalje. Površina občine znaša 63,4 km2 in spada med srednje velike slovenske občine.  

Osrednji del občine leži ob vodotoku Meža v spodnji Mežiški dolini, značilna za ta del je gostejša 

poseljenost doline, kjer se nahaja tudi občinsko središče Ravne na Koroškem. Obsega del z rečnimi 

nanosi oblikovane spodnje Mežiške doline na nadmorski višini 350 do 395 m, po kateri poteka vodotok 

Meža, ki je na območju občine skoraj v celoti reguliran.  Meža na območju občine poteka po svojem 

spodnjem srednjem teku v smeri zahod – vzhod na dolžini okoli 8 km, ob vodotoku je oblikovana 

mestoma nekoliko razširjena ožja dolina, katere širina  pa nikjer ne preseže 700 m. Severno od 

dolinskega dela  takoj preide v hribovito območje Tolstega Vrha, ki se proti severu nadaljuje v hribovje 

Strojne. Južni del občine je na območju Kotelj, Brdinja in Podkraja gričevnat do zmerno hribovit, skrajni 

južni del občine pa preide v hribovje Plešivca z najvišjim vrhom občine Uršljo Goro (1699 m).   
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Reliefno je občina razgibana, še posebej severni del, kjer so na območju Tolstega vrha in Strojne v 

pobočja vrezane hudourniške grape  z relativno strmimi pobočji, ki v spodnjih delih pritečejo na dolinski 

del Zelenbreškega potoka. Podobno je močneje razgiban tudi relief v zalednem delu Uršeljce (pritok 

Hotuljke) in Suhe. Na območju srednjega teka obeh vodotokov ob naselju Kotlje teren preide v položno 

in izravnano pobočje, ki pa na območju spodnjega teka vodotokov zopet pridobi bolj razgibano obliko 

(območje Brdinja in zaledja Raven na Koroškem). Višinska razlika med najvišjim vrhom v občini (Uršlja 

Gora 1699) ter nižinskim delom ob Meži znaša 1300 do 1350 m.  

Poselitev je najgostejša na nižinskem delu Mežiške doline (mestno središče Ravne na Koroškem), na 

dolinskem delu Zelenbreškega potoka (Tolsti vrh) ter na položnem delu srednjega teka Hotuljke (Kotlje). 

Na preostalem bolj razgibanem gričevnatem in hribovitem območju občine je poselitev bolj  

razpršenega tipa po zaselkih vasi Brdinje, Preški vrh, Podgora, Podkraj na južnem delu občine ter po 

zaselkih Breznica, Šentanel, Dolga brda, Holmec in Jamnica na severnem delu občine. V občini Ravne 

na Koroškem je leta 2018 živelo 11314 prebivalcev, kar je s povprečno gostoto 178 prebivalcev na km2 

precej nad slovenskim povprečjem (103 prebivalci na km2). Skozi občino vodita dve glavni cesti ter 

regionalna cesta, prav tako pa po ozemlju občine poteka več pomembnih lokalnih cest med naselji in 

zaselki v zalednem delu Raven na Koroškem tako na severnem kot na južnem delu območja. Skozi 

občino po dolinskem delu ob vodotoku Meža poteka še železniška povezava, ki iz smeri Dravograda vodi 

proti avstrijskemu mejnemu prehodu Holmec.  

 

4.2. HIDROGRAFSKI OPIS 

Občina Ravne na Koroškem v celoti leži v povodju Meže, ki je desni pritok Drave v Dravogradu. Meža 

poteka preko celotnega ozemlja občine v smeri zahod – severovzhod, na ozemlju občine se nahaja njen 

spodnji tek,  ki poteka po dolinskem, mestoma nekoliko razširjenem območju. Meža je hudourniška 

reka z neizrazitim snežno - dežnim vodnim režimom, s pomladanskim in jesenskim pretočnim viškom, 

slednji je nižji. Ima zelo razvejano hidrografsko mrežo, številni pritoki imajo hudourniški značaj, najbolj 

izrazitega Jazbinski potok, Javorski potok, Topla, Helenski potok ter vsi manjši pritoki v zalednem delu. 

Zaradi velike gostote poselitve ob vodotoku ter  različnih infrastrukturnih in gospodarskih objektov je 

struga Meže v občini Ravne na Koroškem v precejšnji meri regulirana, tako da je poplavljanje možno le 

ob izrednih – katastrofalnih poplavnih dogodkih na posameznih kritičnih lokacijah.  

Meža ima na ozemlju občine nekaj večjih pritokov, največji je levi pritok Zelenbreški potok, ki se v Mežo 

izliva v spodnjem delu Raven na Koroškem. Vodotok se s svojimi pritoki razprostira skoraj po celotnem 

severnem delu občine, ima pravokotno oblikovano vodozbirno območje ter ima hudourniški značaj. 

Območje je  obraslo z večjimi gozdnimi površinami, ki so obsežnejše v zalednem delu. V srednjem in 

spodnjem delu gozdne površine prekinjajo obsežnejša kmetijska območja,  iztočni odsek pa poteka po 

urbano kmetijskem območju (naselje Tolsti vrh). Zelenbreški potok izvira pod Požegovim vrhom na 

nadmorski višini okoli 920 m.  

Preostali levi pritoki so manjši in locirani pod Ravnami, vsi imajo podolgovato vodozbirno območje in v 

večji meri potekajo po gozdnatem območju. Izjema je iztočni odsek pritoka v zaselku Dobrije, ki poteka 

po urbaniziranem kmetijskem območju. 

Meža ima tudi dva večja desna pritoka, Hotuljko in Suho. Hotuljka se v Mežo izliva takoj pod Ravnami 

ter ima dva večja pritoka, desnega Črni potok in levega Uršeljco. Vodozbirno območje je bolj 
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podolgovate oblike, v zgornjem delu se nekoliko pahljačasto razširi. Vodotok ima hudourniški značaj, ta 

je še posebej izrazit v zalednem delu, kjer so v strmem severnem pobočju Uršlje Gore oblikovane 

številne hudourniške grape. Ta zaledni del pokrivajo strnjeni gozdni sestoji, medtem ko je območje 

srednjega teka kmetijsko urbano območje (večje naselje Kotlje). Pod Kotljami je območje zopet bolj 

gozdnato, medtem ko je izlivni del urbano kmetijski a tudi s posameznimi večjimi gozdnimi površinami. 

Hotuljka izvira v enem od zalednih pritokov pod Uršljo Goro na nadmorski višini okoli 1400 m. 

Suha je sosednji desni pritok Meže, v katero se izliva v Ravnah na Kroškem nasproti Zelenbreškega 

potoka.  Vodozbirno območje podolgovate oblike večinoma obraščajo gozdni sestoji, izjema je del 

srednjega teka, ki je bolj agrarnega značaja ter izlivni del, ki poteka po urbanem območju mesta Ravne. 

Vodotok ima podobno kot Hotuljka hudourniški značaj, izvira pa pod Godčevim vrhom na višini okoli 

1030 m.  

Pri Dobrijah pod Ravnami v Mežo priteče naslednji manjši neimenovani desni pritok. Vodozbirno 

območje pravokotne oblike tvorijo kmetijske in gozdnate površine. Kratki pritočni kraki so oblikovani v 

strmejših pobočjih, zato ima vodotok delno hudourniški značaj. V območju Raven v Dobji vasi se v Mežo 

izlivata  še dva desna pritoka, od katerih je eden malo večji, oba imata podolgovato vodozbirno 

območje.  Zaledna dela sta obraščena z gozdnimi sestoji, iztočna odseka  pa potekata po urbaniziranem 

območju.  

Vodnogospodarski objekti, urejenost vodotokov 

Vodotoki so na območju občine Ravne na Koroškem zaradi relativno goste poselitve, gospodarske 

infrastrukture  in mestoma intenzivne kmetijske rabe prostora v znatni meri protierozijsko zaščiteni z 

regulacijami.  

Meža je na odseku skozi občino z izjemo poteka po delu sverovzhodnega območja občine večinoma 

regulirana z vzdolžnimi zavarovanji in prečnimi stabilizacijskimi pragi, na posameznih kritičnih odsekih 

so regulacije dopolnjene s protipoplavni nasipi. Potek struge je na območju mesta Ravne na Koroškem 

uravnan (preme in blage krivine), pretočni profil trapeznega prereza ima pretežno enakomerno širino. 

Na odseku pod vtokom Zelenbreškega potoka so brežine na območju naravne struge ali nad vzdolžnimi 

zavarovanji (kamnite obloge) močneje porasle s priobrežno grmovno in drevesno vegetacijo, kar strugi 

daje bolj sonaraven izgled.   

Ostali vodotoki - pritoki Meže - so regulirani oz. urejevani na iztočnih odsekih skozi naselja (obrežna 

zavarovanja in zidovi, ustalitveni pragovi) ter za zavarovanje cest (enostranski podporni zidovi in 

zavarovanja). Največ ureditev je izvedenih na Hotuljki, kjer je protierozijsko zavarovan ves spodnji tek 

vodotoka z izjemo samega izlivnega odseka ter večinoma ves srednji tek. V večji meri je zavarovan tudi 

Zelenbreški potok (pretežni del spodnjega teka in ves srednji tek do vključno sotočja pri Monkovem 

mlinu), v nekoliko manjši meri pa hudournik Suha. Regulirana sta tudi dva manjša desna pritoka Meže 

na območju Dobje vasi pri železarni Ravne.  Ureditve na pritokih imajo značaj hudourniških objektov, 

mestoma so izvedene manjše zaplavne pregrade za zaustavljanje hudourniških plavin.  

 

4.3. PEDOLOŠKI OPIS 

Distrična rjava tla (72 %) so najpogosteje zastopana tla v občini Ravne na Koroškem, ki jih najdemo v 

osrednjem in severnem delu. V največjem obsegu se pojavljajo na metamorfnih kamninah, najdemo 
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pa jih tudi na različnih sedimentnih kamninah. Distrična rjava tla imajo veliko erozijsko ogroženost. 

Nekatere oblike na metamorfnih kamninah, ki jih najdemo severno od mesta Ravne na Koroškem imajo 

veliko erozijsko ogroženost. V manjšem obsegu ponekod najdemo tudi precej ogrožene rankerje (3 %). 

K erozijski ogroženosti distričnih rjavih tal in rankerjev v največji meri prispeva slaba obstojnost 

strukturnih agregatov zaradi majhnega deleža dvovalentnih kalcijevih ionov na sorptivnem delu tal in 

posledično nizkega pH tal. 

 

V južnem delu občine najdemo malo do zmerno ogrožene rendzine (11 %) na apnencu in dolomitu, ki 

se ponekod pojavljajo z malo do zmerno ogroženimi rjavimi pokarbonatnimi tlemi (3,9 %) ter litosoli (< 

1 %). Zmerno erozijsko ogrožena so tudi evtrična rjava tla (4,4 %) na različnih sedimentih kamninah. Ob 

vodotokih v osrednjem delu občine se pojavljajo obrečna tla (2,2 %) z veliko ogroženostjo. 

 

Preglednica 7: Erodibilnost posameznih tipov tal za analizirana območja občine Ravne na Koroškem 

 

Pedokartografske enote (PKE) 

Koeficient 
erozijske 

ogroženosti 
površina 

(km2) 

Površina - 
skupaj 
(km2) 

Delež 
površine v 
občini (%) 

     
Koeficient erozijske ogroženosti: -8 (podatka ni mogoče določiti)   1,64 2,59 
PKE: 991  -8,00 1,64 

 
 

PSE 991: urbana površina, mesto, naselje, tlakovane površine; 
100%  

   
 

    
 

Koeficient erozijske ogroženosti: 1,50-2,49 (majhna ogroženost)   10,54 16,61 
PKE: 1858 1,60 0,53 

 
 

PSE 377: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, 
tipična, plitva; 40% 

 
  

 

PSE 378: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, 
tipična, srednje globoka; 40%  

 
  

 

PSE 26: rendzina, na apnencu in dolomitu, sprsteninasta; 
20% 

 
  

 

inkluzije: PSE 90: evtrična rjava tla, na pobočnem grušču, 
tipična, plitva 

    

    
 

PKE: 1586   1,70 0,47 
 

 
PSE 26: rendzina, na apnencu in dolomitu, sprsteninasta; 40%  

  
 

PSE 377: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, 
tipična, plitva; 40% 

 
  

 

PSE 378: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, 
tipična, srednje globoka; 20% 

 
  

 

    
 

PKE: 1737 1,70 0,09 
 

 
PSE 26: rendzina, na apnencu in dolomitu, sprsteninasta; 40%  

  
 

PSE 377: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, 
tipična, plitva; 30% 

 
  

 

PSE 378: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, 
tipična, srednje globoka; 30% 

 
  

 

inkluzije: PSE 25: rendzina, na apnencu in dolomitu, prhninasta 
   

     
 

PKE: 1190  1,85 0,20 
 

 
PSE 27: rendzina, na apnencu in dolomitu, rjava; 40%  

  
 

PSE 26: rendzina, na apnencu in dolomitu, sprsteninasta; 30%  
  

 
PSE 376: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, 
tipična; 30% 
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Pedokartografske enote (PKE) 

Koeficient 
erozijske 

ogroženosti 
površina 

(km2) 

Površina - 
skupaj 
(km2) 

Delež 
površine v 
občini (%) 

PKE: 1532 1,90 0,05 
 

 
PSE 26: rendzina, na apnencu in dolomitu, sprsteninasta; 60%  

  
 

PSE 377: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, 
tipična, plitva; 30%  

 
  

 

PSE 705: rendzina, na apnencu, sprsteninasta, skalovita plitva; 
10% 

 
  

 
    

 
PKE: 1698  2,15 3,60 

 
 

PSE 41: rendzina, na ledenodobnih prodnatih in peščenih 
nasutinah rek in reč.vršaju, rjava; 40% 

 
  

 

PSE 90: evtrična rjava tla, na pobočnem grušču, tipična, plitva; 
30% 

 
  

 

PSE 377: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, 
tipična, plitva; 30% 

 
  

 

 inkluzije: PSE 376: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in 
dolomitu, tipična 

   
 

    
 

PKE: 1463 2,20 4,92 
 

 
PSE 26: rendzina, na apnencu in dolomitu, sprsteninasta; 60%  

  
 

PSE 25: rendzina, na apnencu in dolomitu, prhninasta; 30%  
  

 
PSE 384: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, 
koluvialna; 10%  

 
  

 

inkluzije: PSE 376: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in 
dolomitu, tipična 

   
 

    
 

PKE: 1678 2,30 0,69 
 

 
PSE 25: rendzina, na apnencu in dolomitu, prhninasta; 60%  

  
 

PSE 26: rendzina, na apnencu in dolomitu, sprsteninasta; 40%  
  

 
inkluzije: PSE 377: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in 
dolomitu, tipična, plitva 

   
 

    
 

Koeficient erozijske ogroženosti: 2,50-3,49 (zmerna ogroženost)   0,35 0,55 
PKE: 1590    2,80 0,01 

 
 

PSE 68: evtrična rjava tla, na ledenodobnih prodnatih in 
peščenih nasutinah rek in reč.vršaju, tipična, srednje globoka; 
60% 

 
  

 

PSE 219: distrična rjava tla, na nekarbonatnih ledenodobnih 
prodnatih in peščenih nasutinah rek, tipična, srednje globoka; 
40% 

 
  

 

    
 

PKE: 1732 2,80 0,01 
 

 
PSE 33: rendzina, na dolomitu, prhninasta; 50%  

  
 

PSE 34: rendzina, na dolomitu, sprsteninasta; 40%  
  

 
PSE 1: litosol, karbonaten, na apnencu in dolomitu; 10%  

  
     
 

PKE: 1735  2,80 0,33 
 

 
PSE 1: litosol, karbonaten, na apnencu in dolomitu; 60%  

  
 

PSE 25: rendzina, na apnencu in dolomitu, prhninasta; 40%  
  

 
    

 

Koeficient erozijske ogroženosti: 3,50-4,49 (velika ogroženost)    49,27 77,66 
PKE: 1846  3,70 8,63 

 
 

PSE 258: distrična rjava tla, na miocenskih peskih, peščenjakih 
in konglomeratih, tipična, srednje globoka; 50% 

 
  

 

PSE 719: distrična rjava tla, na mešanih karbonatnih in 
nekarbonatnih kamninah, tipična, plitva; 30% 

 
  

 

PSE 200: evtrična rjava tla, na mešanih karbonatnih in 
nekarbonatnih kamninah, tipična, plitva; 20%  
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Pedokartografske enote (PKE) 

Koeficient 
erozijske 

ogroženosti 
površina 

(km2) 

Površina - 
skupaj 
(km2) 

Delež 
površine v 
občini (%) 

inkluzije: PSE 51: ranker, evtričen, regolitični 
   

     
 

PKE: 1707 3,90 0,70 
 

 
PSE 495: obrečna tla, distrična, srednje globoka, na peščeno 
prodnatem aluviju; 70% 

 
  

 

PSE 219: distrična rjava tla, na nekarbonatnih ledenodobnih 
prodnatih in peščenih nasutinah rek, tipična, srednje  globoka; 
20% 

 
  

 

PSE 479: obrečna tla, evtrična, globoka, na peščeno prodnatem 
aluviju; 10%   

 
  

 

inkluzije: PSE 645: evtrična rjava tla, na miocenskih peskih, 
peščenjakih, konglomeratih, tipična 

   
 

  

  

 

PKE: 995  4,00 0,10 
 

 
PSE 995: deponija, smetišča, jalovine; 100% 

   
     
 

PKE: 1704 4,00 14,36 
 

 
PSE 266: distrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, tipična, 
srednje globoka; 50%   

 
  

 

PSE 265: distrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, tipična, 
plitva; 40%   

 
  

 

PSE 272: distrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, 
koluvialna; 10%   

 
  

 

inkluzije: PSE 436: agromeliorirana tla, z odstranjenimi ali 
zakritimi površinskimi skalami in kamenjem, skeletna 

   
 

    
 

PKE: 1708   4,00 1,16 
 

 
PSE 495: obrečna tla, distrična, srednje globoka, na peščeno 
prodnatem aluviju; 70%  

 
  

 

PSE 219: distrična rjava tla, na nekarbonatnih ledenodobnih 
prodnatih in peščenih nasutinah rek, tipična, srednje globoka; 
30% 

 
  

 

inkluzije: PSE 229: distrična rjava tla, na nekarbonatnem aluviju, 
oglejena 

   
 

    
 

PKE: 1711  4,00 7,45 
 

 
PSE 771: distrična rjava tla, na filitoidnih skrilavcih, tipična; 60%  

  
 

PSE 772: distrična rjava tla, na filitoidnih skrilavcih, tipična, 
plitva; 30%  

 
  

 

PSE 779: distrična rjava tla, na filitoidnih skrilavcih, koluvialna; 
10% 

 
  

 
    

 
PKE: 1712 4,00 14,44 

 
 

PSE 781: distrična rjava tla, na gnajsu, tipična, plitva; 40%  
  

 
PSE 782: distrična rjava tla, na gnajsu, tipična, srednje globoka; 
40%  

 
  

 

PSE 788: distrična rjava tla, na gnajsu, koluvialna; 20%    
  

 
inkluzije: PSE 57: ranker, distričen, rjav 

   
     
 

PKE: 1700 4,20 1,07 
 

 
PSE 57: ranker, distričen, rjav; 60%  

  
 

PSE 763: distrična rjava tla, na filitu, tipična, plitva; 40%  
  

 
inkluzije: PSE 767: distrična rjava tla, na filitu, oglejena 

   
     
 

PKE: 1699 4,30 1,38 
 

 
PSE 55: ranker, distričen, regolitični; 60%  

  
 

PSE 57: ranker, distričen, rjav; 40%  
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Pedokartografske enote (PKE) 

Koeficient 
erozijske 

ogroženosti 
površina 

(km2) 

Površina - 
skupaj 
(km2) 

Delež 
površine v 
občini (%) 

inkluzije: PSE 265: distrična rjava tla, na metamorfnih 
kamninah, tipična, plitva 

   
 

  
   

Koeficient erozijske ogroženosti: ≥4,50 (zelo velika ogroženost)   1,65 2,59 
PKE: 1713 4,50 1,65 

 
 

PSE 790: distrična rjava tla, na kloritno-amfibolnih skrilavcih, 
tipična, plitva; 40% 

 
  

 

PSE 791: distrična rjava tla, na kloritno-amfibolnih skrilavcih, 
tipična, srednje globoka; 40%  

 
  

 

PSE 797: distrična rjava tla, na kloritno-amfibolnih skrilavcih, 
koluvialna; 20% 

 
  

 

     

 

Slika 7: Prikaz pedosistematskih enot s koeficientom erodibilnosti K' za območje občine Ravne na 

Koroškem  

4.4. LITOLOŠKI OPIS 

Reka Meža je skozi geološko zgodovino naplavljala aluvialne naplavine – bolj ali manj zaglinjene prode 
in peske, ki so za linijsko erozijo, ki poglablja strugo, bočno erodira bregove in nanaša plavine, zelo 
visoko občutljivi.  

Hribovje severno od doline Meže gradijo metamorfne kamnine. Najbolj severno se nahajajo visoko 
erodibilni filiti in kloritno-amfibolovi skrilavci. Druga razširjena metamorfna kamnina so gnajsi, ki so 
kom¬pak¬tnejši, počasneje preperevajo zato spadajo v srednje erodibilne kamnine- Nahajajo se 
severo¬vzhodno od reke Meže. 

Južno od Meže je geološka zgradba hribovitega terena zelo pestra. Menjavajo se kamnine, ki so različno 
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podvržene linijski eroziji vodotokov. Neposredno ob reki Meži nastopajo še visoko erodibilni filitoidni 
skrilavci. V osrednjem delu terena južno od Meže nastopajo konglomerati in peščenjaki, ki jih uvrščamo 
glede erodibilnosti v srednji razred. Najjužneje teren občine gradijo nizko erodibilne karbonatne 
kamnine - apnenci in dolomiti. Spremljajo jih za erozijo zelo občutljivi pobočni grušči in melišča, ki so 
nastala z mehanskim preperevanjem apnenca. 

Preglednica 8: Erodibilnost L posameznih tipov litološke podlage za območje občine Ravne na Koroškem 

 

id Opis L 
Površina 

(km2) 
ERODI-

BILNOST 
DELEŽ 

(%) 

15 pobočni grušč 0,90 3,12 

zelo visoka 9,8 5 rudniški odval 0,80 0,14 

19 pesek, prod, peščena glina in glinast prod 0,80 2,9 

64 filitoidni skrilavec 0,70 0,60 

visoka 40,9 

641 kremenovo-sericitni filit 0,70 10,0 

643 filitoidni skrilavec 0,70 7,19 

119 kristalast dolomit 0,60 0,01 

642 kloritno-amfibolov skrilavec z vložki amfibolita 0,60 8,15 

33 
laporovec, peščeni skrilavi glinavec,  
skrilav laporovec, ploščasti apnenec 

0,40 0,004 

srednja 34,8 

110 dacit 0,40 0,13 

112 kvarcit 0,40 0,03 

921 laporovec, lapornat apnenec in apnenec 0,40 0,13 

56 konglomerat, peščenjak, glina 0,30 7,17 

65 
muskovitno-biotitni gnajs, distenov protasti in  
očesni gnajs 

0,30 13,74 

135 pegmatitni gnajs 0,30 0,89 

75 dolomit 0,20 6,52 

nizka 14,5 

92 apnenec in lapornat apnenec 0,20 0,94 

122 kremenov peščenjak 0,20 0,01 

117 kristalast apnenec 0,10 1,44 

118 apnenec 0,10 0,21 

1181 apnenec s foraminiferami 0,10 0,04 
   63,53   
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Slika 8: Prikaz litološke podlage s koeficientom erodibilnosti L za območje občine Ravne na Koroškem 

4.5. POKROVNOST OZ. RABA TAL 

Sestava rastlinske pokrovnosti v občini je z vidika ploskovne erozije ugodna, poraslost z gozdovi dosega 

okoli  61 % površine občine,  predvsem na strmejših pobočjih in hudourniških grapah, v celoti pa je 

poraslo tudi strmo severno pobočje Uršlje Gore. Prevladujejo rastišča bukovih gozdov (56 % površine), 

rastišča jelke in smreke so kartirana na slabi tretjini površine občine (29 %). Zaradi močnega 

pospeševanja iglavcev v preteklosti pa je drevesna sestava gozdov v primerjavi z naravnim stanjem 

močno spremenjena.  Tako je delež iglavcev nekoliko večji od 86 %, prevladuje pa smreka. Gozd je 

pretežno v solidnem stanju, vendar se zaradi žledolomov, vetrolomov in sušenja smreke njegovo 

splošno stanje zadnja leta nekoliko slabša. Varovalni gozdovi se v občini nahajajo le na skrajnem jugu  

in sicer na strmih pobočjih Uršlje Gore in Črnega vrha.  

V občini se nahajajo strnjene kmetijske površine na položnem območju okoli naselja Kotlje,  na večjih 

površinah pa se pojavlja kmetijska raba tudi na zmerno nagnjenih pobočjih na območjih naselij Tolsti 

vrh, Zelen Breg in Strojna.  Prevladujejo travniške površine, sledijo (travniški) sadovnjaki ter njive. Večje 

kmetijske površine se pojavljajo tudi na dolinskih delih ob reki Meži ter večjih pritokih izven 

urbaniziranih območij, kjer prvladujejo travniki in njive. Te imajo sicer največji koeficient erodibilnosti 

C = 0.4, vendar je dejanska erozijska ogroženost zaradi ravninskega območja zelo majhna oz. 

zanemarljiva. V prepletu z gozdnimi površinami ter ostale rabe prostora (poselitev, prometna 

infrastruktura)  se preostale kmetijske površine nahajajo še na pobočnih območjih naselij Brdinje, 

Koroški Selovec, Podkraj in zaselkov Smrečnik, Štekne, Lipovnik in Šteharnik.   
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Golih površin v občini skorajda ni, izjema je nekaj manjših kamnolov oz. peskokopov ter manjših 

erozijskih žarišč v južnem delu občine. Urbaniziranih površin je ca 7,0 %, ki obsegajo tudi večje 

industrijske in gospodarske objekte na območju Raven na Koroškem.  Skozi občino vodita dve glavni 

cesti G2 Poljana – Ravne in Ravne – Dravograd ter regionalna cesta R1 Ravne – Kotlje, skozi osrednji del 

večinoma v bližini struge reke Meže pa poteka železnica Dravograd – Holmec. 

Raba tal oz. pokrovnost je v sklopu analize upoštevana v dejavniku C, ki je za območje občine prikazan 

na sliki 9.  

Preglednica 9: Erodibilnost posameznih vrst rabe tal v občini Ravne na Koroškem 

 

Raba_ID Opis vrste rabe C Površina [ha] DELEŽ (%) 

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 0.35 25 0% 

2000 Gozd 0.001 3900 61% 

1222 Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 0.08 169 3% 

5000 Suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim 
pokrovom 

0.1 2 0% 

1190 Rastlinjak 0.05 0 0% 

1800 Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem 0.005 4 0% 

1300 Trajni travnik 0.05 1407 22% 

1211 Vinograd 0.3 0 0% 

6000 Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim 
pokrovom 

0.0001 1 0% 

1420 Plantaža gozdnega drevja 0.03 0 0% 

1100 Njiva 0.4 142 2% 

1410 Kmetijsko zemljišþe v zaraščanju 0.06 46 1% 

1500 Drevesa in grmičevje 0.003 177 3% 

1221 Intenzivni sadovnjak 0.08 1 0% 

7000 Voda 0.01 16 0% 

3000 Pozidano in sorodno zemljišče 0.0001 455 7% 

  6346  
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Slika 9: Prikaz erodibilnosti posamezne rabe tal (dejavnik C) za občino Ravne na Koroškem 

4.6. PADAVINE 

Koeficient R vrednoti erozivnost padavin in stopnjo površinskega odtoka vode. Osnovo za določitev sta 

kinetična energija vodnih kapelj in intenzivnost padavin. Občina Ravne na Koroškem leži na območju z 

zmernocelinskim podnebjem, povprečne letne padavine na območju občine znašajo 1200 do 1400 mm 

v osrednjem in severnem delu ter se povečujejo v smeri proti jugu, kjer na območju Uršlje gore dosežejo 

količino 1800 mm.  Najbližja meteorološka postaja je Strojna, ki izkazuje povprečne letne padavine 1130 

mm in se nahaja na severnem delu občine. Največ padavin je običajno v poletnem času, ko so tudi 

najizrazitejši močni nalivi.  

Vrednosti koeficienta R so na območju občine Ravne na Kroškem relativno nizke, najnižje so v 

osrednjem delu občine, kjer dosežejo vrednost 1200 ter zmerno naraščajo proti severu in jugu, kjer 

dosežejo vrednosti 2400 do 2800.   
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Slika 10: Prikaz erodibilnosti padavin (dejavnik R) za občino Ravne na Koroškem 

4.7.  KOEFICIENT TRANSPORTA T 

Dejavnik možnosti prenosa materiala glede na naklon pobočja in dejavnik hrapavosti podlage sta 

združena v enotni koeficient transporta - T. V občini Ravne na Koroškem na dolinskih in položnejših 

območjih prevladujejo površine z negativnimi vrednostmi koeficienta T (od –100 do -20), kjer potekajo 

procesi odlaganj, kar je poleg v povprečju manjših naklonov tudi posledica gozdnatosti pobočij s 

strmejšim naklonom. Proces odlaganja je najbolj izrazit na dolinskem območju spodnje Mežiške doline 

ob reki Meži, kjer se vrednosti koeficienta gibljejo od -90 do -100.  Nekoliko manj izrazit vendar še vedno 

precejšnji (vrednosti koeficienta od -70 do -90) je proces odlaganja prisoten na položnejšem območju 

Kotelj, Podgore in Podkraja, prav tako pa tudi na strmejših, vendar z gozdovi poraščenih območij 

Šteharskega vrha, Šteknečega vrha ter širšega območja severno od zaselka Strojna na severu občine. 

Površine z zmerno prevladujočimi procesi odnašanja in transportiranja (vrednosti koeficienta od 0 do 

60) se nahajajo na strmejših pobočjih zalednih grap s prevladujočo kmetijsko rabo  (okoli vasi in zaselkov 

v zaledju Črnega potoka, levih pritokov Meže pod Ravnami, levih pritokov Zelenbreškega potoka med 

Tolstim vrhom in Zelen Bregom ter v zaledju Zelenbreškega potoka na širšem območju Strojne).   

Najvišje vrednosti koeficienta (od 60 do 100) se pojavljajo po dnu zalednih grap na večinoma vseh 

pritokih Meže, kjer poteka bolj ali manj intenzivno sproščanje in transport materiala. 
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Slika 11: Prikaz koeficienta transporta T za občino Ravne na Koroškem 

4.8. OSTALI KOEFICIENTI ANALIZ 

Za potrebe metod so bili na območju občine izvrednoteni še naslednji koeficienti: 

LS – koeficient dolžine ter strmosti pobočja  

Koeficient je odvisen od zveznosti naklonov in višinskih razlik na območju. Na območju občine Ravne 

na Korošken so zastopane vse vrednosti,v povprečju pa prevladujejo srednje z vrednostjo okoli 10-11. 

Najnižji koeficienti se pojavljajo na dolinskem delu območja reke Meže ter na vseh dolinskih območjih 

pritokov Meže z vrednostjo 0-1. Na položnem območju Kotelj, Podgore in Podkraja ter položnih 

grebenskih območjih zalednih delov so vrednosti še vedno izrazito nizke, čeprav malenkostno višje (1-

3). Na nekoliko bolj razgibanih območjih v zaledju Raven na Koroškem, v širših in položnejših  zalednih 

grapah ter na zmerno strmih pobočjih prevladujejo vrednosti 2 do 8. Pričakovano srednje vrednosti 

koeficientov 8 do 12 prevladujejo na nekoliko strmejših in daljših pobočjih zalednih grap srednjega teka 

Suhe, Hotuljke in Zelenbreškega potoka. Najvišje vrednosti v razponu 15-25 se nahajajo na najstrmejših 

pobočjih Uršlje Gore (zgornji tek Uršeljce, Suhe in Hotuljke), na strmih pobočjih pritokov Meže pod 

Dobrijami ter na strmih pobočjih zaledja Zelenbreškega potoka. Slednja so površinsko manj obsežna  in 

se nahajajo pretežno v grapah.  
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Slika 12: Prikaz koeficienta LS za območje občine Ravne na Koroškem 

V' – koeficient hitrosti vode  

Koeficient je odvisen od naklona in kategorije širine vodotoka. Meža na poteku skozi občino izkazuje 

izrazitejše menjavanje višjih in nižjih vrednosti, višje so predvsem na odsekih pod prečnimi objekti oz. 

drčami ali naravnimi stopnjami/drčami. Večji pritoki (Suha, Hotuljka, Zelenbreški potok) na spodnjem 

in srednjem toku izkazujejo nizke do srednje vrednosti 1 do 5 (delno regulirani odseki), v zalednem toku 

pa nekoliko višje (4 do 7). Na kratkih in strmih strugah pritokov pod Ravnami ter skrajnih zalednih delov 

pritokov vseh glavnih strug so vrednosti srednje do visoke 6 do 8 (utesnjene struge), najvišje pa so  na 

skrajnem zaledju Uršeljce, Suhe ter delno Hotuljke, kjer zaradi povečevanja padca in utesnjenosti 

narastejo na vrednost 8 do 10.  
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Slika 13: Prikaz koeficienta V' za območje vodotokov občine Ravne na Koroškem 

β – koeficient velikosti prispevnega območja vodotoka v korelaciji s pretokom 

Na vrednost koeficienta β imata izrazit vpliv predvsem razvejanost hidrografske mreže in velikost 

prispevnega območja. Meža izkazuje najvišjo vrednost koeficienta 1.1 zaradi vpliva obsežnega in 

razvejanega zlivnega območja. Povišane vrednosti izkazujejo vse glavne struge večjih pritokov Suha, 

Hotuljka in Zelenbreški potok   (0.8 do 1.0) zaradi relativno dolge struge in razvejanosti hidrografske 

mreže. Ostali vodotoki v občini izkazujejo nizke do srednje vrednosti 0.5 do 0.8.  
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Slika 14: Prikaz dejavnika pretoka β za območje vodotokov občine Ravne na Koroškem 

5. OPIS EROZIJSKIH KART  

Opozorilna karta pojavljanja ploskovne erozije prsti in preperine ter opozorilna karta pojavljanja linijske 

erozije v strugah vodotokov sta bili za celotno območje občine Ravne na Koroškem izvrednoteni na 

podlagi metod, opisanih v krovnem poročilu in slojev opisanih v poglavju 3. Validacija je bila izvedena 

s terenskimi pregledi kritičnih oz. reprezentativnih lokacij.  

5.1. OPOZORILNA KARTA POJAVLJANJA PLOSKOVNE EROZIJE PRSTI IN PREPERINE 

Potencialna nevarnost pojavljanja erozije prsti in preperine vključno s površinami obstoječe površinske 

erozije je prikazana na Opozorilni karti nevarnosti pojavljanja erozije v merilu 1 : 25.000. Površina 

celotne občine je razdeljena na štiri razrede nevarnosti: neznatna (I. razred), majhna (II. razred), srednja 

(III. razred), visoka (IV. razred).  

5.1.1. OBMOČJA OBSTOJEČE PLOSKOVNE EROZIJE 

Območja obstoječe ploskovne erozije so vsebovana v IV. razredu nevarnosti v katerem so hkrati 

vsebovana tudi območja potencialne erozije visoke stopnje nevarnosti.  

Na območju občine Ravne na Koroškem se nahaja nekaj manjšin površin – erozijskih žarišč v strmih 

zalednih grapah Hotuljke in Suhe. Žarišča so omejena na manjše površine, njihovo širjenje pa 

preprečujejo z odraslim gozdom obraščena pobočja. Zaradi reguliranosti tudi ni večjih prodišč na reki 

Meži. Večjih aktivnih hudourniških vršajev ni, prav tako ni obsežnejših aktivnih melišč.  
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Antropogeno povzročena erozija je na območju občine Ravne na Koroškem prisotna na območju nekaj 

kamnolomov oz. peskokopov pri Podgori nad Kotljami ter v zaledju Tolstega vrha.  

5.1.2. OBMOČJA POTENCIALNE PLOSKOVNE EROZIJE  

Na območju občine Ravne na Koroškem je zaradi večje poraslosti z gozdnimi sestoji na območju 

strnjenih gozdnih površin nevarnost potencialne ploskovne erozije relativno majhna. Na večjem delu  

preostalih površin (izvzemši urbanizirana območja) pa je prisotna kmetijska raba prostora, za katero je 

značilna potencialna nevarnost pojavljanja erozijskih procesov oz. povečano odnašanje zemljin in 

preperine.  Kmetijske površine so dokaj enakomerno razporejene preko celotnega ozemlja občine, 

zaradi razgibanosti terena in večjega deleža strmejših (pobočnih) terenov predvsem na severnem delu 

občine (severno od Meže) pa na tem območju njihova zemljinska oz. preperinska podlaga izkazuje 

slabšo erozijsko odpornost. Tako je srednja in velika stopnja nevarnosti zastopana na relativno veliki 

površini občine, to je na  10.0 % površin občine. 

Na območju občine so tako erozijsko potencialno najbolj ogrožene kmetijske površine (njive, 

sadovnjaki, travniki) na severnem delu na območju Strojne, Zelen Brega, Tolstega Vrha, Stražišča in na 

območju med Dobrijami in Šteharskim vrhom, na južnem delu občine pa na širšem območju Brdinja ter 

na manjšin površinah v zaledju Uršeljce in Suhe.   

Srednja erozijska ogroženost se pojavlja pretežno na vseh kmetijskih površinah na levem bregu Meže 

(severni del občine), največja  so na širšem območju Strojne, na večjih površinah pa tudi  na območju 

Zelen Brega,  Tolstega Vrha in Stražišča. Na desnem bregu Meže, to je  južnem delu občine se površine 

srednje erozijske ogroženosti pojavljajo v bolj omejenem obsegu, še največ jih je na širšem območju 

naselja Brdinje in  Koroškega Selovca.    

Območja majhne erozijske ogroženosti se pojavljajo na vseh že omenjenih območjih tako na levem kot 

desnem bregu na kmetijskih površinah, ki so oblikovane na položnejših pobočjih. Največje površine 

majhne ogroženosti se nahajajo na območju Brdinja, Tolstega Vrha, Zelen Brega,  Stražišča in Strojne 

ter na širšem območju naselja Kotlje.   

Najobsežnejše območje brez erozije oziroma z možnostjo pojavljanja zanemarljivih erozijskih pojavov 

obsegajo gozdnate površine na južnem delu občine (pobočja Uršlje Gore), gozdnate površine 

severovzhodnega dela (širše območje Šteknečega vrha in Šteharskega vrha) ter pretežno položne 

agrarne površine na območju Kotelj, Podgore, Preškega vrha in Podkraja. Prav tako se te površine v 

večjem obsegu nahajajo na  dnu glavne doline ob reki Meži ter na dolinskih predelih treh največjih 

pritokov Meže, to je Hotuljke, Suhe in Zelenbreškega potoka.  

Generalno je zastopanost stopenj nevarnosti ploskovne erozije na območju celotne površine občine 

naslednja: 

I. stopnja - neznatna erozijska nevarnost  – 79.5% 

II. stopnja - majhna erozijska nevarnost  – 10.5%  

III. stopnja  - srednja erozijska nevarnost  – 8.1%  

IV. stopnja - velika erozijska nevarnost  – 1.9% 
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Slika 15: Prikaz opozorilne karte ploskovne erozije prsti in preperine za občino Ravne na Koroškem 

5.2. OPOZORILNA KARTA POJAVLJANJA LINIJSKE EROZIJE V STRUGAH VODOTOKOV 

Izvrednotene vrednosti izkazujejo možnost oz. potencialno nevarnost za nastanek erozijskih procesov 

v strugah vodotokov - poškodbe brežin ali dna oz. celotne struge - v času višjih pretokov, ki so posledica 

močnejših padavin in drugih faktorjev v povodju. Pri vrednotenju je upoštevan tudi vpliv obstoječih 

vodnogospodarskih ukrepov in protierozijskih objektov v strugah, ki imajo velik vpliv na zmanjševanje 

pojavljanja linijske erozije oz. jo lahko v celoti preprečijo. Odseki kjer je struga v celoti regulirana 

(zavarovanje brežin, zavarovanje in stabiliziranje dna, daljša prekritja ali kanaliziranja struge) so uvrščeni 

v I. razred (neznatna nevarnost pojavljanja linijske erozije). 

Na poteku reke Meže skozi občino opozorilna karta izkazuje povečano nevarnost linijske erozije na 

nezavarovanih odsekih dolvodno od pritoka Suha. Tu se izmenjujejo odseki majhne in srednje stopnje 

nevarnosti linijske erozije, na dveh krajših odsekih obstaja tudi  nevarnosti velike stopnje.  Gorvodno 

nad vtokom Suhe je Meža regulirana z vzdolžnimi in prečnimi zavarovanji, zato nevarnosti linijske erozije 

ni oz. je ta minimalna. Prav tako je v veliki meri reguliran spodnji in delno srednji tek Suhe, srednji tek 

Hotuljke, spodnji in srednji tek Zelenbreškega potoka z vzdolžnimi kamnitimi oblogami, zidovi, kinetami 

in stabilizacijskimi/ustalitvenimi pragovi. Prav tako so delno regulirani nekateri manjši pritoki Meže 

(predvsem spodnji izlivni odseki), ki so delno tudi  zacevljeni oz. prekriti.  Te ureditve so upoštevane pri 

izdelavi karte nevarnosti linijske erozije.  

Na splošno velja da je na območju občine Ravne na Koroškem iz vidika linijske erozije vodotokov stopnja 

ogroženosti neznatna ali majhna, teh vodotokov je v občini 88.0%. To ogroženost še dodatno 
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zmanjšujejo obstoječe regulacije vodotokov, predvsem Meže ter pritokov Suhe, Hotuljke in 

Zelenbreškega potoka. Levi pritoki Meže na južnem delu občine ter Zelenbreški potok v spodnjem teku 

na severnem delu občine v večji meri potekajo po območju z ugodnejšo geološko podlago, ki je za pojav 

močnejše linijske erozije odpornejša, zato je na tem delu  nevarnosti linijske erozije majhna. Povečana 

je na območju zgornjega teka Suhe in Hotuljke, kjer se pojavljajo visokoerodibilni pobočni grušči, ter v 

srednjem in zgornjem teku Zelenbreškega potoka, kjer se nahajajo erodibilni filiti in skrilavci,  zato je tu 

nevarnost linijske erozije povečana na srednjo stopnjo. Prav tako se ta pojavlja tudi na desnih pritokih 

Črnega potoka na območju Brdinja, ki potekajo po manj odporni geološki podlagi (filitoidni skrilavci) v 

strmejših in ožjih grapah. Nevarnost srednje stopnje linijske erozije se tako pojavlja na 12.0% vodotokov  

v občini.  

Visoka stopnje nevarnosti erozijska karta ne izkazuje z izjemo nekaj krajših odsekov na reki Meži. 

Generalno je zastopanost stopenj nevarnosti linijske erozije na območju strug občine naslednja: 

I. stopnja - zelo majhna erozijska nevarnost     – 23.3%  

II. stopnja - majhna erozijska nevarnost  – 64.6%  

III. stopnja  - srednja erozijska nevarnost  – 12.0%  

IV. stopnja - velika erozijska nevarnost  – 0.1% 

Na sliki 16 so prikazane stopnje nevarnosti pojavljanja linijske erozije na vodotokih v občini Ravne na 

Koroškem 
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Slika 16: Prikaz opozorilne karte linijske erozije v strugah vodotokov za občino Ravne na Koroškem 

6. NAVODILA UPORABNIKU  

Preglednice »Priporočila, smernice in navodila uporabniku opozorilnih kart nevarnosti erozije« so 

namenjene vsem uporabnikom opozorilnih kart za pravilno interpretacijo erozijskih območij ter 

ustrezno predhodno odločanje pri načrtovanju posegov v prostor oziroma načrtovanju bodoče rabe 

prostora ter obravnavanju obstoječih objektov ter obstoječih rab prostora. V preglednici potencialne 

ploskovne erozije so obravnavana območja, kjer obstaja možnost nastanka erozije prsti in preperine oz. 

je na teh območjih povečana možnost nastanka erozije. V preglednici erozije v strugah in na vplivnih 

območjih vodotokov so prikazani posamezni odseki strug, kjer je možnost pojavljanja erozije v strugah. 

V obeh preglednicah sta za posamezne vrste območij navedena Stopnja erozijske nevarnosti (visoka, 

srednja, majhna ter pri linijski eroziji zelo majhna) in opis erozijske nevarnosti.  

V preglednici potencialne ploskovne erozije so v dveh stolpcih podana priporočila in smernice za 

obstoječo rabo prostora in v primeru spremembe rabe prostora.  

V preglednici erozije v strugah in na vplivnih območjih vodotokov so podana priporočila za posege v 

strugah, priobalnem pasu in v vplivnem območju vodotokov glede na stopnjo erozijske nevarnosti. 

Dodana so še priporočila oz. napotki za podrobnejše analiziranje . 

Pri strugah vodotokov za vse stopnje erozijske nevarnosti veljajo podobne informacije in priporočila. 

Pri tem se je izhajalo iz dejstva, da praktično na vseh odsekih strug in priobalnih pasovih vodotokov 

obstaja vsaj zmerna stopnja erozijske nevarnosti.  Za zanesljivejše rangiranje posameznih odsekov strug 

v različne stopnje erozijske nevarnosti je potrebno izvesti bolj podrobno analizo. Na stopnjo zahtevnosti 

erozijske problematike na različnih odsekih strug vodotokov in njihovih priobalnih pasovih vpliva zelo 

veliko dejavnikov, tako naravnih (pojavi erozijskih žarišč, naravna rečna dinamika premeščanja plavin 

idr.) kot antropogenih (izvedeni posegi v vplivnih območjih visokih voda, izgradnja vodnogospodarskih 

objektov in ureditev, idr.), zato je treba ob vseh strugah vodotokov smiselno upoštevati zapisana 

opozorila, smernice in priporočila oz. navodila. S podrobnejšim analiziranjem ter natančno preučitvijo 

razmer, na podlagi izmere in hidravlične ter hidrološke analize povodja in struge, pa se lahko 

podrobneje določi vplivno območje vodotoka (coniranje glede na ogroženost oz. nevarnost itd.), vrsto, 

vzroke in jakost erozijskih procesov ter možne protierozijske, protipoplavne oz. vodnogospodarske 

ukrepe. 
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Priloga 1: PRIPOROČILA, SMERNICE IN NAVODILA UPORABNIKU OPOZORILNIH KART NEVARNOSTI 

EROZIJE, Preglednica POTENCIALNA PLOSKOVNA EROZIJA 

 

Priloga 2: PRIPOROČILA, SMERNICE IN NAVODILA UPORABNIKU OPOZORILNIH KART NEVARNOSTI 

EROZIJE, Preglednica EROZIJA V STRUGAH IN NA VPLIVNIH OBMOČJIH VODOTOKOV 

 

Priloga 3: OPOZORILNA KARTA NEVARNOSTI PLOSKOVNE EROZIJE ZA OBMOČJE OBČINE RAVNE NA 

KOROŠKEM 

 

Priloga 4: OPOZORILNA KARTA NEVARNOSTI LINIJSKE EROZIJE ZA OBMOČJE OBČINE RAVNE NA 
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PLOSKOVNA EROZIJA

STOPNJA 
EROZIJSKE 

NEVARNOSTI

OPIS EROZIJSKE 
NEVARNOSTI

PRIPOROČILA IN SMERNICE PRI SPREMEMBI RABE PROSTORA EROZIJSKA DOVZETNOST RABE PROSTORA

KMETIJSKE OBDELOVALNE POVRŠINE ((njive, vinogradi, hmeljišča, oljčniki, nasadi)

maksimalno rastišču prilagojeni intenzivnost, vrsta in način obdelovanja, ki omogoča trajno agrikulturno obdelovanje brez 
erodiranja prsti (predvsem zelo prilagojen izbor kultur ter načina obdelovanja npr. obdelava v terasah, oranje po slojnicah 
itd.), kontrolirana odvodnja meteorne vode. Kmetijske obdelovalne površine na vršajih je priporočeno varovati s 
hudourniškimi - gradbeno tehničnimi ukrepi. 

Na površinah velike nevarnosti erozije prsti in / ali preperine se v vsakem primeru spremembe 
rabe prostora zelo priporoča podrobnejše analiziranje erozijskih procesov na ožjem in širšem 

vplivnem območju (verjetnost pojavljanja, vrste, vzroke, jakost in coniranje erozijskih 
procesov) ter določitev protierozijskih in omilitvenih ukrepov, smernic in priporočil.

KMETIJSKE OBDELOVALNE POVRŠINE
(njive, vinogradi, hmeljišča, oljčniki, nasadi)

VELIKA OGROŽENOST PRED EROZIJO PRSTI IN 
PREPERINE

TRAVNATE POVRŠINE (sadovnjaki, travniki, košenice, pašniki)

maksimalno rastišču prilagojena vrsta, intenzivnost in način uporabe površin, ohranjanje, varovanje in pospeševanje 
obstoječe travniške vegetacije, maksimalno kontrolirano in prilagojeno pašništvo. Travnate površine na vršajih je 
priporočeno varovati s hudourniškimi - gradbeno tehničnimi ukrepi.  

ZELO PRIPOROČENA IZDELAVA ELABORATA EROZIJSKE NEVARNOSTI

TRAVNATE POVRŠINE                                                
(sadovnjaki, travniki in košenice, pašniki)

SREDNJA OGROŽENOST PRED EROZIJO PRSTI IN 
PREPERINE

GOZNE POVRŠINE
maksimalno rastišču prilagojeno gojenje in gospodarjenje s gozdom, strokovno utemeljeno določanje območij varovalnih 
gozdov, maksimalno prilagojen način spravila lesa

GOZNE POVRŠINE

MAJHNA DO SREDNJA OGROŽENOST PRED EROIZJO 
PRSTI IN PREPERINE

NARAVNE GOLE POVRŠINE Z OSTANKI PRSTI ALI PREPERINE
priporočena je popolna omejitev kmetijske rabe ali pašništva ter pospeševanje zaraščanja z rastišču prilagojeno vegetacijo    

NARAVNE GOLE POVRŠINE, POZIDANE POVRŠINE 

ZANEMARLJIVA OGROŽENOST PRED EROZIJO PRSTI IN 
PREPERINE

KMETIJSKE OBDELOVALNE POVRŠINE ((njive, vinogradi, hmeljišča, oljčniki, nasadi)

rastišču prilagojeni intenzivnost, vrsta in način obdelovanja, ki omogoča trajno agrikulturno obdelovanje brez erodiranja 
prsti (prilagojen izbor kultur ter načina obdelovanja, kolobarjenje, prilagojeno gnojenje, oranje po slojnicah itd.), kontrolirana 
odvodnja meteorne vode

Na površinah srednje nevarnosti erozije prsti in / ali preperine se v primeru spremembe rabe 
prostora priporoča podrobnejše analiziranje erozijskih procesov na ožjem in širšem vplivnem 

območju (verjetnost pojavljanja, vrste, vzroke, jakost in coniranje erozijskih procesov) ter 
določitev protierozijskih in omilitvenih ukrepov, smernic in priporočil.

TRAVNATE POVRŠINE (sadovnjaki, travniki, košenice, pašniki)

rastišču prilagojena vrsta, intenzivnost in način uporabe površin, ohranjanje, varovanje in pospeševanje obstoječe 
travniške vegetacije, kontrolirano in prilagojeno pašništvo 

PRIPOROČENA IZDELAVA ELABORATA EROZIJSKE NEVARNOSTI predvsem v 
primerih spremembe rabe prostora iz manj erozijsko ogrožene v bolj erozijsko 

ogrožene rabe 
OPOZORILO

GOZNE POVRŠINE
rastišču prilagojeno gojenje in gospodarjenje s gozdom, prilagojen način spravila lesa

NARAVNE GOLE POVRŠINE Z OSTANKI PRSTI ALI PREPERINE
priporočena je popolna omejitev kmetijske rabe ali pašništva ter pospeševanje zaraščanja z rastišču prilagojeno vegetacijo    

KMETIJSKE OBDELOVALNE POVRŠINE ((njive, vinogradi, hmeljišča, oljčniki, nasadi)

rastišču prilagojeni intenzivnost, vrsta in način obdelovanja, ki omogoča trajno agrikulturno obdelovanje brez erodiranja 
prsti (predvsem izbor kultur in gnojenja)

Na površinah majhne nevarnosti erozije prsti in / ali preperine se v primeru spremembe rabe 
prostora v nekaterih primerih priporoča podrobnejše analiziranje erozijskih procesov na 
ožjem in širšem vplivnem območju (verjetnost pojavljanja, vrste, vzroke, jakost in coniranje 
erozijskih procesov) ter določitev protierozijskih in omilitvenih ukrepov, smernic in priporočil.

TRAVNATE POVRŠINE (sadovnjaki, travniki, košenice, pašniki)

rastišču prilagojena vrsta, intenzivnost in način uporabe površin, ohranjanje, varovanje in pospeševanje obstoječe 
travniške vegetacije, kontrolirano pašništvo 

PRIPOROČENA IZDELAVA ELABORATA EROZIJSKE NEVARNOSTI predvsem v 
primerih spremembe rabe prostora iz manj erozijsko ogrožene v bolj erozijsko 

ogrožene rabe 

GOZNE POVRŠINE
rastišču prilagojeno gojenje in gospodarjenje s gozdom, prilagojen način spravila lesa

NARAVNE GOLE POVRŠINE Z OSTANKI PRSTI ALI PREPERINE
priporočena je popolna omejitev kmetijske rabe ali pašništva ter pospeševanje zaraščanja z rastišču prilagojeno vegetacijo    

PRILOGA 1

PRIPOROČILA IN SMERNICE ZA OBSTOJEČO RABO PROSTORA 

VISOKA

VELIKA NEVARNOST 
EROZIJE PRSTI IN / ALI 

PREPERINE TER 
ZASIPAVANJA Z 

EROZIJSKIM MATERIALOM

Opozorilna območja potencialne erozije prsti so na 
opozorilnih kartah nevarnosti erozije določena na 
podlagi enkratne in enotne presoje širšega območja 
ter označena z natančnostjo, ki jo omogoča merilo 
karte. Pri poseganju je zato vedno potrebno 
upoštevati tudi mikrolokacijo ter ožjo in širšo okolico 
območja ter bližino drugih erozijskih območij z 
obstoječo erozijo (struge, erozijska žarišča, melišča, 
vršaji itd.).

SPLOŠNO:
poseganje naj bo omejeno na 
manjša, zaključena območja, 

ne sme povzročati ali 
pospeševati erozijskih 
procesov, linijskega 

koncentriranja odtekajoče 
vode, zmanjševati odpornosti 
površin ter erozijsko ogrožati 

sosednjih površin 

SPLOŠNO
poseganje naj bo čim bolj 

prostorsko omejeno, ne sme 
povzročati ali pospeševati 

erozijskih procesov, 
linijskega koncentriranja 

odtekajoče vode, zmanjševati 
odpornosti površin ter 

erozijsko ogrožati sosednjih 
površin

SPLOŠNO
poseganje ne sme povzročati 

ali pospeševati erozijskih 
procesov, linijskega 

koncentriranja odtekajoče 
vode, zmanjševati odpornosti 

površin

SREDNJA
SREDNJA NEVARNOST 
EROZIJE PRSTI  IN / ALI 

PREPERINE
V primeru spremembe v pozidane površine na območjih, kjer je v okolici izkazana erozija, 
se priporoča izdelava elaborata erozijske nevarnosti s predlogom odvodnje meteornih voda.

MAJHNA
MAJHNA NEVARNOST 
EROZIJE PRSTI IN / ALI 

PREPERINE
V primeru spremembe v pozidane površine na območjih, kjer je v okolici izkazana erozija, 
se priporoča izdelava elaborata erozijske nevarnosti s predlogom odvodnje meteornih voda.

NEZNATNA
ZELO MAJHNA 

NEVARNOST EROZIJE 
PRSTI IN / ALI PREPERINE

BREZ POSEBNIH PRIPOROČIL
Na površinah kjer ni izkazane nevarnosti erozije prsti in / ali preperine se v primeru 

spremembe rabe prostora priporoča podrobnejše analiziranje erozijskih procesov le v 
izjemnih primerih, kjer gre za obsežne in velike spremembe.   

SPLOŠNO                   
poseganje ne sme povečati 

erozijske nevarnosti
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EROZIJA V STRUGAH IN NA VPLIVNIH OBMOČJIH VODOTOKOV

STOPNJA 
EROZIJSKE 

NEVARNOSTI

OPIS EROZIJSKE 
NEVARNOSTI

PRIPOROČILA ZA POSEGE V STRUGI, PRIOBALNEM PASU IN V VPLIVNEM OBMOČJU 
VODOTOKA

PODROBNEJŠE ANALIZIRANJE OPOZORILO

POSEG V STRUGI
Dopustni so le strokovni vodnogospodarski - stabilizacijski, protierozijski in/ali protipoplavni - ukrepi v skladu z 
ekološkimi principi ter zakonodajo.

POSEG V PRIOBALNEM PASU 5m / 15m
Dopustni so le strokovni vodnogospodarski - protierozijski in/ali protipoplavni - ukrepi v skladu z ekološkimi 
principi ter zakonodajo.

POSEG IZVEN PRIOBALNEGA PASU V VPLIVNEM OBMOČJU VODOTOKA
Izjemoma so dopustni prostorsko omejeni posegi po predhodni preučitvi razmer ter po predhodni izvedbi 
protierozijskih in protipoplavnih ukrepov, v skladu z ekološkimi principi in zakonodajo. 

ZELO PRIPOROČENA JE IZDELAVA HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNEGA ELABORATA 
Z OPREDELITVIJO DO EROZIJSKIH RAZMER V VODOTOKU. 

Za vsak poseg je potrebna predhodna pridobitev vodnogospodarskega dovoljenja na 
podlagi projektne dokumentacije.  

POSEG V STRUGI
Dopustni so le strokovni vodnogospodarski - stabilizacijski, protierozijski in/ali protipoplavni - ukrepi v skladu z 
ekološkimi principi ter zakonodajo.

POSEG V PRIOBALNEM PASU 5m / 15m
Dopustni so le strokovni vodnogospodarski - protierozijski in/ali protipoplavni - ukrepi v skladu z ekološkimi 
principi ter zakonodajo.

POSEG IZVEN PRIOBALNEGA PASU V VPLIVNEM OBMOČJU VODOTOKA
Dopustni so prostorsko omejeni posegi po predhodni preučitvi razmer ter po predhodni izvedbi protierozijskih in 
protipoplavnih ukrepov, v skladu z ekološkimi principi in zakonodajo. 

PRIPOROČENA JE IZDELAVA HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNEGA ELABORATA Z 
OPREDELITVIJO DO EROZIJSKIH RAZMER V VODOTOKU. 

Za vsak poseg je potrebna predhodna pridobitev vodnogospodarskega dovoljenja na 
podlagi projektne dokumentacije.  

POSEG V STRUGI
Dopustni so le strokovni vodnogospodarski - stabilizacijski, protierozijski in/ali protipoplavni - ukrepi v skladu z 
ekološkimi principi ter zakonodajo.

POSEG V PRIOBALNEM PASU 5m / 15m
Dopustni so le strokovni vodnogospodarski - protierozijski in/ali protipoplavni - ukrepi v skladu z ekološkimi 
principi ter zakonodajo.

POSEG IZVEN PRIOBALNEGA PASU V VPLIVNEM OBMOČJU VODOTOKA
Posegi so dopustni v skladu z zakonodajo. 

IZJEMOMA JE PRIPOROČENA IZDELAVA HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNEGA 
ELABORATA Z OPREDELITVIJO DO EROZIJSKIH RAZMER V VODOTOKU v primeru 

obsežnejših in pomembnejših posegov. 
Za vsak poseg je potrebna predhodna pridobitev vodnogospodarskega dovoljenja na 

podlagi projektne dokumentacije.  

POSEG V STRUGI
Dopustni so le strokovni vodnogospodarski - stabilizacijski, protierozijski in/ali protipoplavni - ukrepi v skladu z 
ekološkimi principi ter zakonodajo.

POSEG V PRIOBALNEM PASU 5m / 15m
Dopustni so le strokovni vodnogospodarski - protierozijski in/ali protipoplavni - ukrepi v skladu z ekološkimi 
principi ter zakonodajo.

POSEG IZVEN PRIOBALNEGA PASU V VPLIVNEM OBMOČJU VODOTOKA
Posegi so dopustni v skladu z zakonodajo. 

Za vsak poseg je potrebna predhodna pridobitev vodnogospodarskega dovoljenja na 
podlagi projektne dokumentacije.  

PRILOGA 2

ZELO MAJHNA 
NEVARNOST ERODIRANJA 

DNA IN BREŽIN STRUGE 
TER PREMEŠČANJA IN 
ODLAGANJA PLAVIN V 

STRUGI IN NA VPLIVNEM 
OBMOČJU

Za poseganje v in ob strugi ali v njenem vplivnem območju kjer je majhna stopnja 
erozijske nevarnosti ni potrebno podrobnejše analiziranje.

VISOKA

VELIKA NEVARNOST 
ERODIRANJA DNA IN 
BREŽIN STRUGE TER 

PREMEŠČANJA IN 
ODLAGANJA PLAVIN V 

STRUGI IN NA VPLIVNEM 
OBMOČJU

Opozorilni odseki potencialne linijske erozije na 
vodotokih so na opozorilnih kartah nevarnosti 
erozije določeni na podlagi enkratne in enotne 
presoje širšega območja ter označena z 
natančnostjo, ki jo omogoča merilo karte. Pri 
poseganju je zato vedno potrebno upoštevati tudi 
mikrolokacijo ter ožjo in širšo okolico območja ter 
bližino drugih erozijskih območij z obstoječo 
erozijo (struge, erozijska žarišča, melišča, vršaji 
itd.).

Za poseganje v in ob strugi ali v njenem vplivnem območju kjer je visoka stopnja 
erozijske nevarnosti, se zelo priporoča podrobnejše analiziranje erozijskih procesov v 

strugi ter v njenem vplivnem območju (preučitev vodnega in plavinskega režima, 
erozijskih in poplavnih razmer, stopnje ogroženosti, verjetnosti pojavljanja izjemnih 
dogodkov erodiranja, odlaganja plavin, poplavljanja) ter določitev protierozijskih in 

protipoplavnih ukrepov.

SREDNJA

SREDNJA NEVARNOST 
ERODIRANJA DNA IN 
BREŽIN STUGE TER 
PREMEŠČANJA IN 

ODLAGANJA PLAVIN V 
STRUGI IN NA VPLIVNEM 

OBMOČJU

MAJHNA

MAJHNA NEVARNOST 
ERODIRANJA DNA IN 
BREŽIN STRUGE TER 

PREMEŠČANJA IN 
ODLAGANJA PLAVIN V 

STRUGI IN NA VPLIVNEM 
OBMOČJU

Za poseganje v in ob strugi ali v njenem vplivnem območju kjer je srednja stopnja 
erozijske nevarnosti, se priporoča podrobnejše analiziranje erozijskih procesov v strugi 
ter v njenem vplivnem območju (preučitev vodnega in plavinskega režima, erozijskih in 

poplavnih razmer, stopnje ogroženosti, verjetnosti pojavljanja izjemnih dogodkov 
erodiranja, odlaganja plavin, poplavljanja) ter določitev protierozijskih in protipoplavnih 

ukrepov.

Za poseganje v in ob strugi ali v njenem vplivnem območju kjer je majhna stopnja 
erozijske nevarnosti, se v nekaterih primerih priporoča podrobnejše analiziranje 
erozijskih procesov v strugi ter v njenem vplivnem območju (preučitev vodnega in 

plavinskega režima, erozijskih in poplavnih razmer, stopnje ogroženosti, verjetnosti 
pojavljanja izjemnih dogodkov erodiranja, odlaganja plavin, poplavljanja) ter določitev 

protierozijskih in protipoplavnih ukrepov.

ZELO 
MAJHNA
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