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1.0 UVOD 

Naselji Črna na Koroškem in Žerjav spadata v eno izmed 61 območij pomembnega vpliva 
poplav (OPVP) v Republiki Sloveniji (RS). OPVP so območja, za katera lahko z veliko 
verjetnostjo trdimo, da so glede na kriterije poplavne ogroženosti (ogroženost zdravja 
ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) poplavno najbolj ogrožena območja v 
RS. 
 
OPVP Črna na Koroškem – Žerjav ima površino območja 0,62 km2, število stalnih in 
začasnih prebivalcev 1750, število stavb s hišno številko 269, število enot kulturne 
dediščine 18,  število kulturnih spomenikov 15, število poslovnih subjektov 104, ocenjeno 
število zaposlenih 523, število IPPC in SEVESO zavezancev 2, dolžino pomembnejše 
linijske infrastrukture 4 km, število pomembnih objektov družbene infrastrukture 
državnega pomena pa 5 (vir: povzetek Poročila o določitvi območij pomembnega vpliva 
poplav v Republiki Sloveniji in spremljanju aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti 
na območjih pomembnega vpliva poplav).  
 
Za OPVP je potrebno po Evropski poplavni direktivi (2007/60/ES) izdelati karte poplavne 
nevarnosti (KPN) in karte razredov poplavne nevarnosti (KRPN). Karte so se za območje 
Črne na Koroškem in Žerjava izdelale na podlagi izračunov hidravličnega modela, ki je 
simuliral visoke vode Meže s pritoki z različnimi povratnimi dobami. 
 
 

 
Slika 1: OPVP Črna na Koroškem – Žerjav (sivo območje) in območje LIDAR posnetka 

 
Meža je vodotok, ki teče skozi naselji Črna na Koroškem in Žerjav. Njeno porečje je na 
območju Črne zelo razčlenjeno. Na OPVP Črna na Koroškem – Žerjav se v Mežo stekajo 
potoki Bistra, Javorski potok s pritoki (Pritok 14, Pritok 13, Pritok 8, Pritok 7, Pritok 15, 
Pritok 9, Pritok 10, Pritok 11 in Pritok12), Pritok 5, Pritok 4, Pritok 3, Pritok 2 in Pritok 1. V 
hidravličnem modelu so se upoštevali tudi nekateri večji jarki in Jazbinski potok, ki se 
steka v Mežo dolvodno od OPVP (priloga 1). 
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Hidravlični izračuni so bili narejeni z matematičnim programom MIKEFLOOD, ki združuje 
1-dimenzionalni tok (modul MIKE11) z 2-dimenzionalnim tokom (modul MIKE21). Program 
je plačljiv in ima na voljo različne pakete z različnim številom računskih profilov v 1D, 
računskimi celicami v 2D, ... Ker smo bili z računom omejeni glede na število profilov 
(450), je bilo potrebno zaradi števila profilov, ki jih je bilo potrebno vnesti za izračun, 
območje razdeliti na dva računska modela. Model 1 zajema zgornji tok Meže v Črni s 
pritoki do dolvodno od Javorskega potoka. Model 2 pa zajema spodnji del Meže od 
dolvodno od Javorskega potoka do pritoka Jazbinskega potoka. 
 
Hidravlični model je bil narejen na podlagi LIDAR posnetka, geodetsko izmerjenih prečnih 
profilov in hidrologije, ki je bila izdelana za potrebe te študije. Ker ni bilo na voljo 
ustreznih podatkov, hidravlični model ni bil umerjen na znane visoke vode.  
 
Naloga vsebuje KPN in KRPN za Mežo s pritoki na odseku Črne na Koroškem in Žerjava. 
Karte pokrivajo celotno območje OPVP Črna na Koroškem – Žerjav. 
 
 
2.0 HIDROLOŠKE OSNOVE  

Za simulacijo poplavnih razmer v hidravličnem modelu je bila izdelana hidrološka študija z 
naslovom Hidrološka študija visokih vod na porečju Meže – za OPVP 25 – Črna 
na Koroškem – Žerjav, IzVRS, marec 2013, ki je v priloženem CD-ju. 
 
V hidrološki študiji so bili izdelani visokovodni valovi s povratno dobo 10, 100 in 500 let za 
različna trajanja padavin (od 0,5 do 24 ur). 
 
Ker je območje Meže kompleksno in za celotno območje ni merodajen isti padavinski 
dogodek za neko visoko vodo, so se za potrebe hidravličnega modela izdelali še seti z 
različnimi trajanji padavin. Seti imajo korigirane vrednosti hidrogramov, tako da določen 
set simulira visoke vode določenega obravnavanega odseka.  
 
Za vsak hidravlični izračun so se v model vnesli hidrogrami padavin z enakim trajanjem, 
vendar pa so se za določanje dosegov poplav s povratno dobo 10, 100 oz. 500 let za 
posamezne vodotoke upoštevali različni seti z različnimi trajanji padavin. Da bi se dobila 
ovojnica dosegov npr. visoke vode s povratno dobo 10 let (Q10), je potrebno narediti štiri 
izračune. Tako je za vse visoke vode (Q10, Q100 in Q500) potrebnih skupno 12 izračunov. 
 
V hidravličnem modelu so bili predvideni za izračun naslednji seti: set1 Q100 za 6 ur, set2 
Q100 za 5 ur, set2 Q100 za 1,5 ure, set2 Q100 za 3 ure, set3 Q10 za 15 ur, set4 Q10 za 
12 ur, set4 Q10 za 6 ur, set4 Q10 za 2 uri, set5 Q500 za 6 ur, set6 Q500 za 1 uro, set6 
Q500 za 2 uri in set6 Q500 za 4 ure.  
 
V spodnji tabeli je prikazana površina prispevnega območja F ter maksimalni pretoki Meže 
s pritoki za visoke vode s povratno dobo 10, 100 in 500 let.  
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oznaka 
prereza 

ime prereza F 
(km2) 

Q10 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s)  

01x Meža - izvir 1,4 2,1 4,9 7,6  
07y Meža pod Helenskim p. 63,9 45 99 147 * 
08x Meža do Bistre 65,2 46 100 148  
08Y Meža pod Bistro 93,0 65 139 205 * 
09x Meža do profila (pod stadionom v Črni) 93,6 65 139 205  

09y 
Meža pod desnim dotokom (pod stadionom v 
Črni) 94,6 65 140 207  

10y Meža v.p. Črna 94,7 65 140 207  
11x Meža do Javorskega p. 94,7 65 140 207 * 
11y Meža pod Javorskim p. 127,1 89 192 281 * 
14x Meža do levega pritoka (v Mušeniku) 128,0 89 192 282  
14y Meža pod levim pritokom (v Mušeniku) 131,0 90 195 286  
18x Meža do Jazbinskega p. 133,7 91 197 290 * 
18y Meža pod Jazbinskim p. 158,1 100 217 312 * 
22y Meža pod levim p. (Senčna vas) 180,7 108 234 333  

             
08z Bistra do Meže 27,9 23 49 74 * 

             
09z desni dotok do Meže (pod stadionom v Črni) 1,0 0,69 1,8 2,9  

             
11z Javorski potok do Meže 32,4 32 75 115 * 

             

11o 
desni pritok do Javorskega p. iz Kavšakovega 
vrha 0,4 0,30 0,79 1,3  

11rz desni pritok do Javorskega p. 0,4 0,35 0,95 1,6  
11tz levi pritok do Javorskega p. 0,3 0,38 1,1 1,8  
11uz levi pritok do Javorskega p. 0,2 0,30 0,86 1,4  
11vz levi pritok (Režmanov slap) do Javorskega p. 1,3 1,63 4,1 6,5  
11sz desni pritok do Javorskega p. 0,2 0,15 0,41 0,7  
11wz levi pritok do Javorskega p. 0,3 0,25 0,64 1,1  

             
12z desni pritok do Meže 0,1 0,05 0,14 0,2  
13z desni pritok do Meže 0,3 0,19 0,53 0,9  
14az levi pritok (v Mušeniku) do Meže 3,0 1,20 2,9 4,8  
15z levi pritok (iz Šumahovega vrha) 0,7 0,28 0,71 1,2  
16z desni pritok do Meže 0,1 0,08 0,22 0,4  
17w desni p. (iz Doline smrti) do profila 0,4 0,24 0,65 1,1  
17z desni p. (iz Doline smrti) do Meže 0,8 0,43 1,2 2,0  

             
18z Jazbinski p. do Meže 24,4 14 34 54 * 

             
xx-1 pritok Javorskega potoka 0,1 0,07 0,19 0,3  
xx-2 pritok Javorskega potoka 0,1 0,08 0,22 0,4  
xx-3 pritok Javorskega potoka 0,1 0,06 0,16 0,3  
xx-4 pritok Meže 0,1 0,13 0,36 0,6  
xx-5 pritok Meže 0,1 0,05 0,15 0,3  
xx-6 pritok Meže 0,1 0,13 0,38 0,7  
xx-7 pritok Meže 0,3 0,25 0,72 1,3  
Table 1:Vrednosti maksimalnih pretokov Meže in njenih pritokov 
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3.0 GEODETSKE PODLAGE 

Za izdelavo modela, ki je simuliral tok po strugi (1D), so bili uporabljeni geodetsko posneti 
prečni profili struge Meže in njenih pritokov. Za Mežo je bilo posnetih 170 profilov (na 
dolžini 5,9 km), za Javorski potok 71 profilov (na dolžini 2 km), za Bistro 14 profilov 
(0,4km), za Jazbinski potok 33 profilov (0,65 km) ter za pritoke Meže in Javorskega 
potoka skupno 294 profilov (na dolžini 3,7 km). Ker za Pritok6 ni bilo posnetih vseh 
prečnih profilov, so se profili od P43 do P48 določili iz LIDAR posnetka. Poleg prečnih 
profilov so bili posneti tudi vsi mostovi, prepusti, pragovi ter drugi objekti na tem 
območju. Geodetski podatki o njih so se ravno tako vnesli v model.  
 
Za 2D modeliranje so se uporabili LIDAR podatki. Snemanje LIDAR posnetka za območje 
Črne in Žerjava je bilo aprila 2013. LIDAR posnetek vsebuje podatke terena, objektov in 
zarasti. Za potrebe modeliranja so se uporabili le podatki kot terena. Narejenih je bilo 11 
kontrolnih točk, ki so se preverjala v x, y in z smeri. Odsopanje v x smeri je bilo od 0,009 
do 0,185m, v y smeri od 0,009 m do 0,284m in v z smeri od 0,000m do 0,028 m. 
Zanesljivost LIDAR posnetka se je preverilo še s 5 točkami, ki so bile posnete s klasično 
metodo na terenu. Odstopanje podatkov je bilo od 1 cm do 10 cm, kar je zadovoljivo za 
naše modeliranje. 
 

 
Slika 2: Prečni prerez terena iz LIDAR podatkov v programu ArcGis, kjer so poleg 
podatkov terena tudi podatki zarasti, hiš in drugih objektov. Opazi se tudi korito Meže 
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Slika 3: 3D pogled na del območja iz LIDAR podatkov kot ga prikaže program ArcGis 

(zarast je zelena, objekti rdeči) 
 
 
4.0 OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 

Območje OPVP25 obsega naselji Črna na Koroškem in Žerjav, skozi katera teče potok 
Meža s pritoki. V Mežo se na tem območju stekajo večji vodotoki Bistra, Javorski potok in 
Jazbinski potok. Poleg teh vodotokov je veliko manjših pritokov Meže in Javorskega 
potoka, ki so v tej študiji označeni s številkami od 1 do 15. Ti pritoki so večinoma 
hudourniškega značaja. Poleg teh pritokov sta v hidravlični  model vnešena še dva jarka. 
Jarek (Pritok 6) odvaja visoke vode, ki pridejo iz Pritokov 6-1, 6-2 in 6-3 ter jarek (Pritok 
16), ki je bil nekoč povezan s strugo Meže, sedaj pa je krajši in ni več direktno povezan z 
Mežo. 
 
 

 
Slika 4: Dolina Črne na Koroškem, v ozadju naselje Žerjav (vir: Google Earth) 
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Meža izvira na nadmorski višini 1405 m n.m. na pobočju Olševe pod Maroldčevim vrhom 
(1490 m n.m.) ob državni meji z Avstrijo. Po približno 1,2 km toka priteče na slovensko 
ozemlje, kjer se po 42 km pri Dravogradu izliva v Dravo. V zgornjem toku je Meža tipično 
alpska reka s strmim padcem, ki teče v soteskasti dolini. Na tem delu se zliva v Mežo več 
pritokov (Koprivna, Topla, Bistra, Javorski potok...), ki povečajo njen pretok. Od Črne se 
tok umiri, začne meandrirati, struga se razširi. Kljub temu ostaja dolina vse do Poljane 
dokaj ozka. Od Poljane naprej se pojavijo večje prodnate terase, na katerih so nastala 
naselja Prevalje, Dobja vas in Ravne na Koroškem. V tem delu dobi Meža le nekaj manjših 
pritokov. Od Raven do Podklanca se dolina zopet zoži, tok pa postane bolj deroč. Pri 
Podklancu priteče Meža na večjo ravnico, ki jo je ustvarila skupaj z Dravo in Mislinjo. Na 
tej ravnici se je razvilo več naselij (Dravograd, Črneče, Otiški Vrh ...). 1,5 km pred izlivom 
v Dravo se ji z desne strani pridruži njen največji pritok reka Mislinja. 
 
 

 
Slika 5: Sotočje Jazbinskega potoka in Meže 

 
 
Meža je do Črne naraven nereguliran vodotok. Na območju Črne je struga regulirana, 
večinoma z betonskimi  zidovi. V Črni je zajetje za podzemno hidroelektrarno v rudniku 
Mežica. Zgrajen je večji jez, od katerega je speljan podzemni rov do elektrarne. To se 
pozna (pri nizkem) pretoku, ki je vse do Prevalj, kjer se ta voda iz elektrarne zopet izlije v 
strugo, dokaj nizek. Dolvodno proti Žerjavu ima struga simetrični profil, kjer so bregovi 
struge utrjeni s kamenjem ali travo. 
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Slika 6: Meža skozi Črno 

 

 
Slika 7: Zajetje na Meži 
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Slika 8: Meža med Črno in Žerjavom 

 
Javorski potok izvira iz Lopatovega grabna v Javorju. Je okoli 10 km dolg potok, ki se v 
Črni na Koroškem zliva v Mežo.  
 
Javorski potok je na obravnavanem območju (od vtoka v Mežo do 2 km gorvodo) 
večinoma reguliran, z betonskimi zidovi na spodnjem odseku, gorvodno pa z trapeznim 
profilom utrjenim s kamenjem. Veliko ima tudi pragov za stabilizacijo nivelete dna. V 
Javorski potok se stekajo številni manjši pritoki. 
 
 

 
Slika 9: Javorski potok v Črni, kjer največkrat poplavlja 
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Slika 10:  Nov most po poplavi leta 2010 

 
 
 

 
Slika 11: Reguliran Javorski potok 

 
 
Pritoki Javorskega potoka so hudourniškega značaja, ki imajo po večini veliko korito glede 
na majhno zaledje. Korita so velika zaradi nanosov, ki pridejo iz zaledja ob obilnih 
padavinah. Večinoma imajo tudi prodne pregrade, ki zaustavljajo plavje ter zmanjšujejo 
hitrosti visokovodnih konic. 
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Slika 12: Pritok Javorskega potoka 

 
Jazbinski potok izvira pri naselju Jazbina v občini Črna na Koroškem. V naselju Žerjav se 
steka v reko Mežo. 
Jazbinski potok je na območju Žerjava reguliran z zidovi in pragovi.  
 

 
Slika 13: Jazbinski potok 
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Na območju občine Črna sta se v zadnjih letih zgodila dva večja poplavna dogodka, in 
sicer leta 2010 in 2012. 
 
Leta 2010 (06.08.2010) je neurje z vetrom in močnim deževjem zajelo občino Črna na 
Koroškem. Neurje je povzročilo razdejanje na območju centra Črne, Javorja, Ludranskega 
vrha in Bistre. Na Javorskem potoku je prišlo do številnih erozijskih zajed brežin, 
odplavljalo je številna podrta drevesa, grmovja, veje, debla ter druge predmete, ki jih je 
voda nosila s seboj, dokler se niso na prvi večji oviri zagozdile. V centru Črne je prišlo do 
zamašitve mostne konstrukcije s prinesenimi vejami in debli, ki so se zagozdile v mostni 
odprtini. Zaradi zajezitve je prišlo do tega, da je potok gorvodno od mostu prestopil 
brežine. Voda iz Javorskega potoka je zalila celoten center Črne na Koroškem ter številne 
kleti in dvorišča stanovanjskih hiš (povzetek iz Zapisnika o ogledu in komisije za ocenitev 
škode po neurju v Črni na Koroškem z dne 06.08.2010, Občina Črna na Koroškem). 
Kritični most se je že nadomestil z novim (slika 10).  
 

 
Slika 14: Območje v Črni, kjer se je leta 2010 zamašila mostna odprtina na Javorskem 

potoku (vir: Občina Črna na Koroškem) 
 
 
Leta 2012 je bilo zaradi obilnega deževja več težav s plazovi in hudourniki kot z glavnimi 
vodotoki. Meža je poplavila le na območju dolvodno od pritoka Jazbinskega potoka, kjer je 
bil ogrožen stanovanjski objekt. Javorski potok na območju Črne ni prestopil bregov, je bil 
pa na kritični višini, tako da so bile na bregovih že nameščene vreče s preskom. 
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Slika 15: Meža leta 2012 dolvodno od Jazbinskega potoka (vir: Občina Črna na 

Koroškem) 
 

 

 
Slika 16: Pritok 10 – zamašitev prepusta je povzročilo preusmeritev vode na cesto (leto 

2012, vir: Občina Črna na Koroškem) 
 
Na sliki 16 se lepo vidi, da vzrok poplavljenega cestišča ni premajhno korito, ampak 
zamašitev prepusta. 
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5.0 MATEMATIČNI MODEL 

Za izračun hidravličnih količin se je uporabil računalniški program MIKEFLOOD, ki združuje 
1D model (MIKE11) z 2D modelom (MIKE21). V 1D modelu se se upoštevale struge 
vodotokov, saj je tok v strugah izrazito 1-dimenzionalni. Poplavna območja pa so se 
upoštevala v 2D modelu. 
 
V 1D model so se vnesli geodetsko izmerjeni prečni profili strug in mostov, prepustov ter 
pragov. Skupno število vnešenih profilov v modelu je bilo 636, mostov 61 in 26 prepustov.  
 
Ker je število profilov preseglo mejo profilov, da program še računa (programski paket, ki 
ga imamo na voljo, ima omejeno število računskih profilov), je bilo obravnavano območje 
razdeljeno na 2 modela, ki obsegata: 

- model 1: zgornji odsek Meže (od profila P78 do P179), pritok Bistra, pritok Javorski 
potok s pritoki, Pritok 5 in Pritok 6 s pritoki) 

- model 2: spodnji odsek Meže (od profila P1 do P86), Pritoki 1 – 4 in Jazbinski 
potok 

 
Meja med območji je bila izbrana na mestu, kjer smo predvidevali, da je večino vode 
skoncentrirano v 1D modelu (ni večjega poplavljanja). S tem je prenos izhodnih oz. 
vhodnih podatkov iz enega modela v drugega lažji in bolj natančen. 
 
V 1D modelu je koeficient hrapavosti za vse odseke strug enak ng=0,05. Tako visok 
koeficient hrapavosti je določen zaradi zaraščenosti strug in ker predpostavljamo, da 
hudourniški pritoki prinesejo s sabo dosti plavin in s tem zvišajo gladino vode.  
 
Pri mostnih konstrukcijah so se vzele privzete vrednosti koeficienta zožitve in razširitve, ki 
so 0,3 oz. 0,5.  
 
Hidrološki vhodni podatki so bili hidrogrami odtoka. Vhodni hidrogrami, ki so bili 
uporabljeni za zgornji robni pogoj, so se v model vnesli točkovno. Točkovno so se vnesli 
tudi hidrogrami, kjer pritok ni bil zajet v model in se je njena vodna količina upoštevala 
direktno v glavno strugo. Odtok iz neposrednih prispevnih površin, ki prihaja neposredno 
v strugo, pa je v modelu linijsko porazdeljen tako, da pretok zvezno narašča po odseku. 
 
Kot začetni robni pogoj Meže (stac. km 5+979.71)  se je vnesel hidrogram 07y. Odtoki iz 
neposrednih bližin vodotoka, ki prihajajo direktno v strugo, so bili vnešeni v model linijsko 
porazdeljeni, tako da pretok zvezno narašča po odseku. Tako so se vnesli za Mežo sledeči 
hidrogrami 07y-08x, 08y-09x, 09y-11x, 11y-14x-12z13z, 14y-15x, 15y-18x-16z17z. 
Hidrogram 16z pa je v model vnešen točkovno. Za zgornji robni pogoj Bistre se je 
upošteval hidrogram 08x-08y oz. 08z. V jarku, ki teče vzporedno z Mežo (Pritok6), se je 
hidrogram vnesel linijsko porazdeljen. Hidrogrami grap, ki se stekajo v ta kanal, pa 
točkovno (xx-4, xx-5, xx-6, xx-7). Začetni robni pogoj za Javorski potok je 11p (stac. km 
2+034.11). Odtoki iz neposrednih bližin potoka, so bili vnešeni v model linijsko 
porazdeljeni (11p-11vx-11o11rz11tz11uzxx1, 11x-11y-11szxx311wzxx2). Točkovno se je v 
model vnesel hidrogram 11o, ostale vodne količine, ki se stekajo v Javorski potok, so se 
podale v pritokih Javorskega potoka kot njihovi zgornji robni pogoji (11rz za Pritok12, 11tz 
za Pritok11, 11uz za Pritok10, xx-1 za Pritok9, 11vz-11vy za Pritok15, 11sz za Pritok7, xx-
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3 za Pritok8, 11wz za Pritok13 in xx-2 za Pritok14). Začetni robni pogoji manjših pritokov 
Meže so naslednji 12z za Pritok5, 13z za Pritok4, 14z oz 14x-14y za Pritok3, 15z za Pritok2 
ter 17z za Pritok1. 
 
Cilj naloge je dobiti poplavna območja na celotnem obravnavanem območju s povratnimi 
dobami 10, 100 in 500 let. Ker maksimalne vrednosti pretokov z enako povratno dobo ne 
nastanejo v istem dogodku, je bilo potrebno izvesti več hidroloških modelov in izračunov. 
Za zmanjšanje števila hidravličnih izračunov so bili pripravljeni seti hidrogramov, za katere 
ocenjujemo, da še dovolj natančno ponazarjajo hipotetično situacijo za določitev 
maksimalnih dosegov poplavnih vod z zahtevano povratno dobo na posameznem odseku 
vodotoka. Tako dobljena poplavna območja prikazujejo rezultat ti. ovojnice padavinskih 
situacij z verjetnostjo nastopa 10 %, 1 % in 0,2 %. »Paketov« hidroloških podatkov je 
bilo 12 (za vsako povratno dobo 4). 
 
Ker je bilo območje razdeljeno na dva modela, so se hidrološki podatki vnesli za Model1 
za Mežo z njenimi pritoki od profila P78 (stac. km 2+707.98) do profila P170 (stac. km 
5+979.71), za Model2 pa za Mežo s pritoki od profila P1 (stac. km 0+005.92) do profila 
P86 (stac. km 2+920.21), kjer se je kot zgornji robni pogoj vnesel hidrogram rezultata iz 
Modela1 v profilu P86. 
 

 
Slika 17: Model 1 (couple datoteka) 
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Slika 18: Model 2 (couple datoteka) 

 
Za spodnji robni pogoj je bila podana Q-h krivulja Meže, izračunana v hidravličnem 
modelu glede na koeficient trenja in padec. 
 
V 2D modelu so se na podlagi LIDAR posnetka vnesli podatki za izdelavo batimetrije 
terena. LIDAR podatki so bili urejeni tako, da so imeli le podatke o višinah terena – brez 
zarasti in objektov. Točke višin terena so bile podane v podatkovni datoteki na 1 m x 1 m. 
 
Model je imel velikost računskih celic 4 m x 4 m. Velikost modela 1 je bila 1150 x 875 
celic, modela 2 pa 650 x 625 celic. Objekti v 2D modelu so bili upoštevani tako, da so se 
celice, kjer se na terenu nahajajo objekti, zvišale za toliko, da jih voda v modelu ni mogla 
zaliti. S tem se je lahko bolj realno modeliral tok vode, pa tudi gladina vode se na 
poseljenih poplavnih območjih s tem bolj približa realni vrednosti.  
 
Ker je večina območja travniškega oz. asfaltiranega,se je za koeficient hrapavosti terena v 
MIKE21 podal ng = 0,04. Koeficient viskoznosti pa 0,05 za metodo Smagorinsky. 
 

6.0 HIDRAVLIČNI IZRAČUNI 

Hidravlični izračuni so bili narejeni za visoke vode Meže, Jazbinskega potoka in Javorskega 
potoka skupaj z njihovimi pritoki na tem območju s povratno dobo 10, 100 in 500 let.  
 
 
6.1 Visoke vode s povratno dobo 10 let (Q10) 

Korito Meže skoraj na celotnem odseku Črne in Žerjava prevaja Q10. Na zgornjem odseku 
prihaja do prelivanja vode na poplavne ravnice, ker dva mostova (v profilih P167 in P161), 
zajezujeta visoko vodo. Q10 Meže ne poplavlja in ne ogroža objektov(razen nekaj objektov 
in travnikov gorvodno od Črne) na območju OPVP Črne (priloga 3). 
 



Hidravlična študija visokih vod na porečju Meže - za OPVP 25 - Črna na Koroškem - Žerjav 
 

16 

Javorski potok gorvodno od sotočja z Mežo prevaja več kot 10 letne visoke vode, tako da 
je voda pri Q10 v koritu. V središču Črne, kjer se Javorski potok zliva v Mežo, pa prihaja do 
poplavljanja levo in desno iz struge (priloga 3). 
 
Z izjemo zgoraj opisanih poplav Meža s pritoki na območju OPVP Črna na Koroškem  - 
Žerjav ne poplavlja. 
 
 
6.2 Visoke vode s povratno dobo 100 let (Q100) 

Visoka voda Q100 Meže poplavlja skoraj na celem odseku Črne in Žerjava. Gorvodno od 
Črne je poplavljen travnik, na katerem je nekaj stanovanjskih objektov. Poplavljen je tudi 
stadion v Črni. Na sotočju z Javorskim potokom je celotno naselje poplavljeno. Poplavljeni 
sta tudi tovarni akumulatorskih baterij TAB v Črni in Žerjavu ter MPI RECIKLAŽA v 
Žerjavu, ki spadajo med IPPC. Visoka voda Q100 poplavi tudi dobršen del ceste Črna – 
Žerjav. 
 
Samo korito Javorskega potoka povečini še prevaja Q100. Preoblem pa predstavljajo 
premostitve, ki zajezujejo visoke vode in s tem povzročajo poplave tudi dolvodno. Korito 
predvsem ne prevaja na spodnjem odseku v središču Črne. 
 
Jazbinski potok na nekaterih odsekih preliva Q100. Večja poplavna površina nastane na 
levem bregu pred izlivom v Mežo. 
 
Pritoki so večinoma hudourniškega značaja in njihova korita prevajajo visoke vode, ko ne 
nosijo s sabo materiala. Problem lahko nastane zaradi plavin, ki jih s sabo prinesejo. Te 
zvišajo gladino vode, lahko pa tudi zamašijo prepuste, kar lahko privede do poplavljanja. 
Te zamašitve se pri Q100 niso upoštevale, so se pa pri dodatnem izračunu za Q500, kjer so 
konice nekoliko višje. Linije rezultatov gladin teh izračunov so prikazane kot preostala 
nevarnost v KRPN. 
 
 
6.3 Visoke vode s povratno dobo 500 let (Q500) 

 
Pri Q500 je praktično celotna dolina Črne pod vodo. Zunaj obsega poplav so le objekti, ki 
so na višjem terenu. Obseg poplave visoke vode pri Q500 je prikazana v prilogi 5. 
 
Dodatno se je naredil izračun še za varianto, ko se delno zamašijo prepusti na pritokih 
(kar je dosti verjetno glede na hudourniški značaj pritokov in glede na pretekle dogodke). 
S tem je obseg poplave in ogroženost objektov večji. Ta območja so se uvrstila v KRPN 
kot preostala nevarnost. 
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7.0 KARTA POPLAVNE NEVARNOSTI (KPN) IN KARTA 
RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI (KRPN) 

KPN in KRPN so zrisane skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter 
o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Pravilnik).  
 
Na podlagi hidravličnih rezultatov so bile izrisane linije Q10, Q100 in Q500 in njihove globine. 
Za Q100 so izrisane še hitrosti in zmnožki hitrosti in globin. Na podlagi teh kart so bili 
določeni in izrisani razredi poplavne nevarnosti. 
 
7.1 Karta poplavne nevarnosti  
 
Na kartah (priloge 3, 4 in 5) so zrisani dosegi za Q10, Q100 in Q500 ter njihove globine.  
 
Območja globin so prikazana za: 

- globina vode manjša od 0,5 m, 
- globina vode enaka ali večja od 0,5 m in manjša od 1,5 m, 
- globina vode večja ali enaka od 1,5 m. 

 
Za Q100 so zrisana tudi območja zmnožkov globin in hitrosti vode (priloga 6):  

- zmnožek globine in hitrosti vode manjši od 0,5 m2/s, 
- zmnožek globine in hitrosti vode enak ali večji od 0,5 m in manjši od 1,5 m2/s, 
- zmnožek globine in hitrosti vode večji ali enak od 1,5 m2/s. 

 
Globine Q10 so na celotnem obravnavanem odseku večinoma manjše od 0,5m (priloga 3). 
 
Globine Q100 so na celotnem delu večinoma manjše od 0,5 m, le v Črni na območju 
sotočja so večinoma med 0,5 m in 1,5 m. Tudi na območju tovarne v Črni so globine 
dokaj velike. Hitrosti pri Q100 so velike, večinoma nad 1m/s (priloga 4).  
 
Tudi globine Q500 so večinoma pod 0,5 m, čeprav pa je že več območij, kjer globina 
preseže 0,5m. V Črni okoli sotočja Meže in Javorskega potoka pa je tudi nekaj območij, 
kjer je globina nad 1,5 m (priloga 5). 

 
 

7.2 Karta razredov poplavne nevarnosti  
 
Karta razredov poplavne nevarnosti vsebuje območja z naslednjimi razredi: 
 - razred velike nevarnosti (Pv), 
 - razred srednje nevarnosti (Ps), 
 - razred male nevarnosti (Pm) in 
 - razred preostale nevarnosti (Pp).  
 
Razred velike nevarnosti je tam, kjer je pri pretoku Q100 globina vode enaka ali večja od 
1,5 m oziroma zmnožek globine in hitrosti vode enak ali večji od 1,5 m2/s. Razred srednje 
nevarnosti je tam, kjer je pri Q100 globina vode enaka ali večja od 0,5 m in manjša od 1,5 
m oziroma zmnožek globine in hitrosti vode enak ali večji od 0,5 m2/s in manjši od 1,5 
m2/s oziroma, kjer je pri pretoku Q10 globina vode večja od 0,0 m. Razred male nevarnosti 
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je tam, kjer pri Q100 globina vode ne presega 0,5 m. Za končno določitve razreda se 
upošteva strožji razred nevarnosti. Razred preostale nevarnosti je določen na območju 
izven dosega Q100, kot posledica dogodkov z manjšo verjetnostjo nastopa. Razred 
preostale nevarnosti torej obsega območje med mejo dosega Q100 in mejo dosega Q500 ter 
spodaj opisana območja. 
 
Iz območja južno od Pritoka6 tangira v pritok več manjših pritokov iz Ludranskega vrha. 
Deloma je to močvirnati svet, deloma poseljen s stanovanjskimi hišami. Kljub temu da 
izračuni niso pokazali poplav pri Q500, se je to območje uvrstilo v preostalo nevarnost (po 
Pravilniku, 11. člen). Pritoki Meže in Javorskega potoka, ki so hudourniki, lahko pri visokih 
vodah s seboj prinesejo tudi veliko materiala, ki predstavljajo večjo možnost zamašitve 
prepustov. Zato se je območja ob pritokih, kjer bi lahko poplavljalo ob zamašitvi 
prepustov (račun za visoko vodo Q500 pri zamašenih prepustih), dalo v razred preostale 
nevarnosti (po Pravilniku, 11. člen). 
 

 
Slika 19:Z rdečo obkrožena območja so območja, kjer se je razred Pp povečal zaradi 

zamašitve prepustov 
 
Na OPVP prevladujejo predvsem razredi male nevarnosti, srednje nevarnosti in razred 
preostale nevarnosti. Veliko območje srednje nevarnosti je predvsem zato, ker so na 
območju velike hitrosti in je zato zmnožek globine in hitrosti med 0,5 m in 1,5 m2/s. 
 
Priloga 7 prikazuje razrede poplavne nevarnosti. 
 



Hidravlična študija visokih vod na porečju Meže - za OPVP 25 - Črna na Koroškem - Žerjav 
 

19 

 
8.0 ZAKLJUČEK 

Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti so zrisane za celotni 
OPVP. V KRPN se je poleg visokih vod upoštevala tudi možnost zamašitve prepustov na 
pritokih. To se je upoštevalo kot preostali razred Pp. V preostali razred se je dalo tudi 
območje južno od Pritoka6, kjer je močvirnato območje oz. območje z veliko manjših 
pritokov. 
 
Podatkov o kotah dejanskih visokih vod na tem območju ni bilo, zato se ni dalo preveriti 
hidravličnega modela, tako da se določeni rezultati oz. poplavne linije lahko ne ujemajo 
čisto z dejanskim stanjem.  
 
Poplavna območja so na kartah zrisana tako, da so hiše in ostali objekti znotraj dosega 
poplave. To ne pomeni, da so hiše popolnoma pod vodo, ampak da se na podlagi 
okoliškega terena predvideva, da je del hiše (klet ali pritličje oz. del etaže, ki je na koti 
terena) poplavljen. Za območja oz. objekte, ki mejijo na rob poplavne linije, je potrebno  s 
podrobnejšo analizo dodatno preučiti, ali je objekt poplavno ogrožen ali ne. 
 
Ker se je pri modeliranju upoštevalo le vodne količine, ne pa tudi plavin, ki lahko zamašijo 
določene prepuste in mostove ter zvišajo dno struge, lahko pride pri dejanski situaciji do 
nekoliko drugačnega scenarija. Kje in koliko bi se prepusti zamašili, je odvisno od različnih 
dejavnikov, ki jih je težko predvideti. Zato se je naredil le en izračun zamašitve prepustov 
na pritokih za Q500. Območja poplav tega rezultata so je zrisalo v KRPN kot Pp. Sicer se je 
v tej nalogi računalo na »idealno« situacijo brez upoštevanja plavin in zamašitve 
premostitev. Povečal se je le nekoliko koeficient hrapavosti (ng=0,05), da delno upošteva 
povišanje višine vode v strugi zaradi plavin. 
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