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Ključna vprašanja

• Kaj in zakaj ščitimo ?
• predeli obale, ki imajo „vrednost“

• Pred čim ščitimo ?
• kako določimo „mirne“ gladine morja in pojave, ki višajo gladino

• Kako ščitimo ?
• kateri inženirski ukrepi so na voljo

• kaj še moramo pri načrtovanju upoštevati

• kako izberemo ustrezne ukrepe



Kaj ?



Kaj je 
pod 
vodo?

Kaj torej 
ščitimo?

• Vir: Atlas okolja, MOP ARSO, dostop 3.3.2020



Algoritem – „recept“

✓Projektno obdobje – 20, 30, 50 let ?

• Kota gladine – „mirne gladine“ in dodatnih vplivov na gladino ?

• Program (dejavnosti) – kaj se bo ali bi se lahko na obali dogajalo ?

• Izbira možnih ukrepov (obala, mandrač, izpusti)
• Vplivi na okolje?

• Program?

• Optimizacija možnih ukrepov

• Končna izbira ukrepov

• Načrtovanje obalnih konstrukcij



Pred čim ? – naraščanjem gladine morja

• IPCC scenariji napovedujejo v tem stoletju dvig gladine morja za 
najmanj 30 cm (RCP 2.6), do 1 m (RCP 8.5), nekatere študije tudi > 2 
m ( https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-5/assessment )

• Meritve na mareografu v KP kažejo v zadnjem desetletju naraščanje 5 
mm/leto 
(osebni vir, Matjaž Ličer, NIB-MBP  & ARSO)

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-5/assessment


Do kod bo potem morje seglo? 
• Določimo koto mirne (srednje) gladine za projektno obdobje 

• Scenariji IPCC

• Trendi opazovanj in meritev

• …

• Na to koto dodamo še vse pojave, ki v obalnem pasu vplivajo na 
morsko gladino

• Dva pristopa ugotavljanja:
• fizikalni

• statistični

• Ne glede na pristop moramo poznati NF in VF pojave, ki dodatno 
dvigajo mirno (srednjo) in najvišjo gladino



Statistika

Matjaž Ličer, NIB & ARSO, osebni vir

Zbornik SZGG, 2019



NF1: Kaj še dviga mirno gladino morja?

• Plimovanje → astronomska plima ±45 – 60 cm (plimne tablice KP: 
https://www.arso.gov.si/vode/morje/Plima2019.pdf

• Zračni tlak – inverzni barometrični efekt:
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https://www.arso.gov.si/vode/morje/Plima2019.pdf


• Vetrno narivanje – jugo vzdolž 
Jadranskega morja

NF2: Kaj še dviga mirno 
gladino morja (2)



• Sejš (seiche): 
večinoma 
posledica 
vetrnega 
narivanja

• Ko veter 
„zdrsne“, se 
pojavi lastno 
nihanje 
Jadranskega 
morja (perioda 
ca. 25 h)

NF3: Kaj še dviga mirno 
gladino morja (3)



• Subinercialne oscilacije (perioda 2,5 – 4 dni, amplituda < 10 cm)

Acta hydrotechnica, poslano v objavo

NF4: Kaj še dviga mirno gladino morja (4)



VF1: Valovi 
(osnovni)

• Račun z modeli (npr. 
SWAN, WAM) → napovedi 
in reanalize dostopne: 
https://iws.seastorms.eu/

• Račun po semi-empiričnih 
metodah (diploma Tanja 
Tofil, repozitorij UL):

https://iws.seastorms.eu/


VF2: Trendi ???

• Kako se bo v projektni 
dobi spremenilo 
valovanje??

Bonaldo_et_al-2020-International_Journal_of_Climatology, sprejeto v objavo



VF3: Deformacije valov ob obali

• Plitvenje – shoaling • Rušenje – breaking

• Oba pojava sta odvisna od globine vode !!!!



• Uklon in „set-up“

VF4: Deformacije valov ob obali

• „Run-up“



VF5: Odboj

• Odvisen od nagiba obale

• Skrajni primer:
• navpična

• neprepustna

• val potuje pravokotno na obalo

• „Klapotis“: stoječi val dvojne višine



Kako določimo koto krone obalne zaščite???

• Projicirana „mirna gladina“ v projektnem obdobju

• Dodatni NF in VF vplivi na gladino morja

• Varnostno nadvišanje

• Ali dovolimo prelivanje in kako pogosto ga dovolimo?

• Ali bomo izvedli samo trajne („trde“) ukrepe ali kritične situacije 
rešujemo z začasnimi / montažnimi („mehkimi“) oblikami zaščite?



Algoritem – „recept“

✓Projektno obdobje – 20, 30, 50 let ?

✓Kota gladine – „mirne gladine“ in dodatnih vplivov na gladino ?

• Program (dejavnosti) – kaj se bo ali bi se lahko na obali dogajalo ?

• Izbira možnih ukrepov (obala, mandrač, izpusti)
• Vplivi na okolje?

• Program?

• Optimizacija možnih ukrepov

• Končna izbira ukrepov

• Načrtovanje obalnih konstrukcij



Kaj bo na obali?
Program?



Algoritem – „recept“

✓Projektno obdobje – 20, 30, 50 let ?

✓Kota gladine – „mirne gladine“ in dodatnih vplivov na gladino ?

✓Program (dejavnosti) – kaj se bo ali bi se lahko na obali dogajalo ?

• Izbira možnih ukrepov (obala, mandrač, izpusti)
• Vplivi na okolje?

• Program?

• Optimizacija možnih ukrepov

• Končna izbira ukrepov

• Načrtovanje obalnih konstrukcij



Zaščita obale (1)
• Montažni – začasni ukrepi

• kot trajna rešitev?

• v kombinaciji s trajnimi ukrepi 
ob kritičnih situacijah?



Zaščita obale (2): trajni ukrepi – obalni zid)



Zaščita obale (3): trajni ukrepi – zemljinske
konstrukcije

Prepustnost ?? Prostor ??



Zaščita obale pred valovi(4): konstrukcija ni 
nujno na obalni črti!



Zaščita mandrača – dvig ?

• Ali je dvig izvedljiv ?



Zaščita mandrača – zapora ?

Zadrževalni čas vode za zaporo? 
Plovba v času zapore ?



Izlivi – koncentracija in prečrpavanje

• Popis izlivov meteorne vode

• Jih zapremo

• Zbirni odvodnik

• Črpališče

• Fekalna kanalizacija ima svoj izpust 
s KČN

• Preuredimo

• Tesnjenje odprtin v obalni 
zaščiti!!!!



Algoritem – „recept“

✓Projektno obdobje – 20, 30, 50 let ?

✓Kota gladine – „mirne gladine“ in dodatnih vplivov na gladino ?

✓Program (dejavnosti) – kaj se bo ali bi se lahko na obali dogajalo ?

✓Izbira možnih ukrepov (obala, mandrač, izpusti)
✓Vplivi na okolje?

✓Program?

✓Optimizacija možnih ukrepov

✓Končna izbira ukrepov

• Načrtovanje obalnih konstrukcij



Na kaj dimenzioniramo? 

• Prelivanje da ali ne? 

• Prepustnost (pri zemljinskih konstrukcijah) 

• Stabilnost zdrs / prevrnitev konstrukcije 

• Pomiki / zasuki / porušitev temeljnih tal (in konstrukcije) 

• Trdnost / porušitev materiala



Obremenitve so odvisne od tipa zaščite obale

• Statični tlak

• Dinamični tlak

• Rušenje valov pred konstrukcijo

• Rušenje valov na konstrukciji

• Obremenitev temeljnih tal



Obalni zid v globoki vodi – metoda Sainflou



Obalni zid z delnim rušenjem valov (Goda)



Pršić: Plovni putevi i luke, WEB skripta, Sveučilište ZG 2011



Pršić: Plovni putevi i luke, WEB skripta, Sveučilište ZG 2011



Obalni zid z rušenjem valov na 
konstrukciji (Minikin)

Pršić: Plovni putevi i luke, WEB skripta, Sveučilište ZG 2011





Zemljinske konstrukcije

• Iste metode kot za valobrane:
• Metoda Hudson

• Metoda van der Meer

• Zagotavljamo neprepustnost!



Literatura:

• Rockmanual:  http://www.kennisbank-
waterbouw.nl/DesignCodes/rockmanual/chapter%205.pdf

http://www.kennisbank-waterbouw.nl/DesignCodes/rockmanual/chapter 5.pdf


Zelena infrastruktura ??



Vprašanja za „posladek“ ☺

• Ali lahko gradimo postopno 
• v tlorisu – v kombinaciji z začasnimi ukrepi na robovih

• v prerezu – konstrukcija iz kombiniranih materialov, kombinacija z začasnimi 
ukrepi na vrhu…

• Ali gradimo samo na obalni črti ali izvedemo ukrepe tudi dlje od obale
• npr. potopljeni valolomi

• Ali lahko „izboljšamo“ naravno stanje habitata z izvedenimi ukrepi ?
• razčlenjena obala, luknje med kamni skalometa in/ali potopljenega 

valobrana…



Algoritem – „recept“

✓Projektno obdobje – 20, 30, 50 let ?

✓Kota gladine – „mirne gladine“ in dodatnih vplivov na gladino ?

✓Program (dejavnosti) – kaj se bo ali bi se lahko na obali dogajalo ?

✓Izbira možnih ukrepov (obala, mandrač, izpusti)
✓Vplivi na okolje?

✓Program?

✓Optimizacija možnih ukrepov

✓Končna izbira ukrepov

✓Načrtovanje obalnih konstrukcij




