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Tolmin, 5. 11. 2012, foto: Blaž Močnik HE Formin, 6. 11. 2012, foto:  Denis Golob SIP TV, Stanko Čuš AK Ptuj 



Podoktorski projekt Z2-4182: Možnosti skupne uporabe 
lidarja in arhivskih nemerskih posnetkov 

Cilji podoktorskega projekta: 
• preučiti možnost skupne uporabe različnih 

arhivskih posnetkov in lidarskih digitalnih modelov 
• določiti natančnost tako izmerjenih podatkov 

 
• različni testni primeri: 

• Triglavski ledenik in ledenik pod Kaninom 
• vas Breginj pred in po potresu 1976 
• poplave 2010 

 Ob pojavu poplav v novembru 2012 smo se na osnovi 
izsledkov projekta odločili, da metodo uporabimo še na 
aktualnem primeru. 

Primer: Podpeč, poplave na Ljubljanskem barju  23. 9.  2010  

Obseg poplave z zgornjega posnetka prikazan na ortofotu 

foto: Matija Zorn 



Poplave novembra 2012 

Posledice poplave Selnica Ožbalt, foto: Boris Perkovič 

5. in 6. novembra 2012 so severozahodni in severovzhodni del Slovenije zajele poplave 
• poplave so prizadele prek polovice slovenskih občin 
• poškodovanih je bilo okoli 3600 stanovanjskih objektov, okrog 650 gospodarskih objektov ter 10 šol 
• ob poplavah se je sprožilo tudi prek 500 zemeljskih plazov 

 

Pretoki rek so ponekod dosegli 
stoletne povratne dobe. 

 

Obsežnejše poplave so bile na:  
•  Soči v zgornjem posočju  
•  Sava v zgornjem in spodnjem toku 
•  Sotla s pritoki 
•  Savinja v zgornjem toku  
•  Meža in Mislinja  
•  Dravinja s pritoki 
•  Drava 



Šoštanj, 5. 11.  2012 ob 12:50, foto: Dejan Tonkli 

Kolaborativno zbiranje slikovnega gradiva 

• na Geodetskem inštitutu Slovenije smo 6. 11. 2013 sprožili akcijo zbiranja amaterskih fotografskih 
gradiv poplavljenih območij s strani javnosti 

  

 
Št. prispevnikov 
 

Brez 
dovoljenja 
za uporabo 

 

Lahko 
uporabimo  

 
Posredovanje avtorskega gradiva 10   10 

Posredovanje neavtorskega gradiva 5 5 0 

Kontaktiranje potencialnih prispevnikov na 
spletu dostopnega gradiva 

 

6 1 5 

Skupna vsota prispevnikov    

 
  

 
15 



Obdelava slikovnega gradiva 
• Prispelo slikovno gradivo (fotografije in video posnetki) smo obdelali in 

pridobili 3D-robove poplavljenih območij 
 
• Za obdelavo smo uporabili interaktivno orientacijo posnetkov z: 

• digitalnim modelom reliefa 5 m × 5 m (GURS) 
• vektorji cest, vidni na posnetku 
• približno lokacijo stojišča 

Dravograd, 5. 11. 2012, foto: Dominik in Damijan Cehner, Aviofun d.o.o 



Uspešnosti kartiranja poplav s pomočjo kolaborativnih ali 
satelitskih posnetkov 

• V marcu 2013 smo izvedli ponoven 
podroben pregled internetnih 
medijev 

• spletni časopisi 
• MojAlbum, Youtube 
• spletne strani različnih prostovoljnih 

gasilskih društev, občin 
• Izrisali karto pojava najobsežnejših 

poplav 
• cenzus za odseke rek z 

najobsežnejšimi poplavami (zelene): 
najmanj trije opisani poplavni dogodki 

• 400 km odsekov rek z 
najobsežnejšimi poplavami 

• kolaborativni posnetki pokrivajo 12 % 
• satelitski posnetki pokrivajo 32 %, 

uspešno le 18 % 

  

 

  
 

Kraj (ime reke) 
 

Dolžina 
odseka reke 

[km] 

Površina 
rečne 
struge 

[ha] 
 

Celotno 
poplavljeno 

področje [ha] 

1 
 

Tolmin (Soča)  
 

2,7 
 

72,0 
 

81,8 
 

2 
 

Most na Soči (Soča) 
 

2,4 
 

24,0 
 

38,5 
 

3 
 

Šoštanj (Paka, Toplica, Klančnica) 
 

4,6 
 

1,8 
 

56,5 
 

4 
 

Pameče (Mislinja) 
 

1,8 
 

1,9 
 

16,3 
 

5 
 

Bukovska vas – Dravograd (Mislinja, Meža)  
 

5,9 
 

8,1 
 

111,2 
 

6 
 

HE Zlatoličje – Ptuj (Drava) 
 

4,6 
 

67,7 
 

234,6 
 

7 
 

Ptujsko jezero – HE Formin (Drava, kanal Formin) 
 

26,0 
 

68,6 
 

900,5 
 

  
 

vsota 
 

48,0 
 

244,1 
 

1439,4 
 



Primerjava kolaborativnih in satelitskih kart poplav 
Primerjava: 
- kolaborativni posnetki:  
• prikazujejo stanje v času največjega 

obsega poplav 
• ročna interpretacija robu poplave 
• karte poplav so izdelane nekaj 

mesecev po poplavah 
 

- satelitski posnetki:  
• prikazujejo stanje 1-4 dni po poplavah, 

ko se je večina vode že umaknila 
• avtomatska klasifikacija – avtomatska 

določitev robu poplav 
• karte poplav so izdelane takoj po 

poplavah 

HE Formin, 6. 11. 2012 

HE Formin, 7. 11. 2012 

HE Zlatoličje, 6. 11. 2012 HE Zlatoličje, 7. 11. 2012 

Kolaborativni posnetki Satelitski posnetki 

VIR 

1 dan razlike v snemanju     =>     zmanjšanje poplavljenih površin na 10 % 

HE Formin, 6. 11. 2012 



Primeri 



Sklep 

• Interaktivna orientacija posnetkov s pomočjo digitalnega modela se je na praktičnem 
primeru izkazala za zelo uporabno za različne tipe posnetkov: 

• z različnimi neznanimi napakami posnetkov (distorzije),  
• z različno resolucijo posnetkov 
• fotografije ali video 

 
• Uspešnost pokritosti poplav s kartami poplav izdelanimi iz kolaborativnih posnetkov 

(12 % pokritost najobsežnejših poplav) je primerljiva z rezultati pridobljeni iz 
satelitskih posnetkov (18 %) 
 

• Kolaborativni posnetki poplav predstavljajo dragocen dodaten vir podatkov za 
spremljanje poplav  
 

• Kolaborativni rezultati prikazujejo obseg poplav ob njihovem vrhuncu 
 

• Rezultate obdelave dobimo šele nekaj mesecev po poplavah, zato bo potrebno v 
prihodnosti postopke obdelave avtomatizirati. 
 

 



Zahvala 

Več o akciji in njenih rezultatih 

http://www.gis.si/poplave-2012 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.397567120318940.94236.170838432991811 
http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2013/SZGG_2012_Triglav_Klanjscek_Zorn.pdf 

Raziskava ne bi bila mogoča brez sodelovanja javnosti, ki nam je v raziskovalne 
namene odstopila slikovno gradivo. Vsem sodelujočim se na tem mestu še enkrat 
najlepše zahvaljujemo. 
 
 

 
Zahvaljujemo se še: 
• Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija (ARRS),  
• Geodetski upravi Republike Slovenija za digitalni model reliefa in ortofote,  
• Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje za satelitske karte »GIO 
EMS mapping products« 
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