UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

ALENKA KODRA

Dojemanje ogroženosti zaradi poplav na primeru
Kamniške Bistrice
Zaključna seminarska naloga

Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

ALENKA KODRA

Dojemanje ogroženosti zaradi poplav na primeru
Kamniške Bistrice
Zaključna seminarska naloga

Univerzitetni študijski program

Mentor: izr. prof. dr. Karel Natek

prve stopnje: GEOGRAFIJA

Ljubljana, 2016

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorju, izr. prof. dr. Karlu Natku, za nasvete in usmerjanje pri pisanju
zaključne seminarske naloge.
Zahvaljujem se družini in prijateljem, ki so mi stali ob strani, me spodbujali in podpirali na
poti do študija in v času študija. Hvala Kaji in Ani za vse trenutke, ki sta jih delili z mano in
hvala, ker sta verjeli vame. Hvala fantu Gašperju za vso pomoč in podporo, kadar sem to
najbolj potrebovala.

DOJEMANJE
BISTRICE

OGROŽENOSTI

ZARADI

POPLAV

NA

PRIMERU

KAMNIŠKE

Izvleček
Kamniška Bistrica je največji slovenski hudournik in je od nekdaj poplavljala nižine. V
zgornjem delu njenega porečja so značilne hudourniške poplave, v spodnjem delu pa nižinske.
Dojemanje poplave kot naravno nesrečo izhaja iz antropocentričnega vidika, saj naravne
nesreče v naravi ne obstajajo. So le dogodki, ki so od nekdaj bili in bodo vedno prisotni v
naravi. O naravnih nesrečah govorimo šele takrat, kadar so na območju prisotni ljudje in ti
dogodki ogrožajo njihova življenja in/ali imetje ter ogrožajo večje število ljudi in povzročajo
znatno škodo. Pomemben element pri preučevanju poplav je torej prisotnost ljudi na nekem
območju, kjer je poplavna nevarnost. Zaradi tega sem se v zaključni seminarski nalogi
posebej posvetila spreminjanju poselitve na poplavnih območjih v porečju Kamniške Bistrice.
Pri tem sem uporabila različno literaturo, primerjala sem zemljevide iz časovnih obdobij ter
opravila terensko delo. Glavna ugotovitev je, da se je poselitev marsikje razširila čez
poplavno ravnico vse do struge reke, kar je pomembno povečalo ogroženost prebivalstva
zaradi poplav. V drugem delu zaključne seminarske naloge me je zanimalo, kako ljudje
dojemajo naravne nesreče, kakšni so vzorci vedenja med nesrečami ter kako se spopadajo s
posledicami, ki jih ti dogodki pustijo v njihovem okolju, skupnosti in navsezadnje na njih
samih. Opravila sem intervjuje z nekaj prebivalci poplavnih območij porečja Kamniške
Bistrice, da bi izvedela, kako dojemajo ogroženost zaradi poplav. Ugotovila sem, da se
poplavne ogroženosti dobro zavedajo, kar je verjetno posledica hudih poplav leta 1990, ki se
jih še dobro spominjajo.
Ključne besede: poplave, dojemanje ogroženosti, Kamniška Bistrica, širjenje poselitve,
naravne nesreče
PERCEPTION OF THREAT FROM FLOODS IN THE CASE OF THE KAMNIŠKA
BISTRICA RIVER
Abstract
The Kamniška Bistrica River is the largest Slovenian torrent and has always flooded
lowlands. In the upper part of its basin flash floods are common, while in the lower part there
are lowland floods. The perception of flooding as a natural disaster is the result of the
anthropocentric point of view as natural disasters do not exist in natural environment, they are
only events that have always been and always will be present in nature. We talk about natural
disasters when people are present in the area and these events threaten their lives and/or
property causing considerable damage. An important element in the study of floods is
therefore the presence of people in an area with the flood hazard. For this reason, in the final
seminar paper I have devoted special concern to the change of settlement in flood-prone areas
in the basin of the Kamniška Bistrica River. I have used diverse literature, compared the maps
of the time periods and carried out fieldwork. The main conclusion is that the settlement has
in many places spread across the floodplain all the way to the riverbed, which has
significantly increased the risk of flooding for many people. In the second part of the final
seminar paper I was interested in how people perceive natural disasters, what are the patterns
of behaviour during disasters and how people deal with the consequences that these events
leave behind in their environment, communities and ultimately on themselves. I carried out
interviews with some residents of flood-prone areas of the Kamniška Bistrica River basin to
find out how they perceive the threat from floods. I found that they are well aware of the flood
risks, which is probably the result of severe flooding in 1990, which is still well remembered.
Key words: floods, perception of threat, Kamniška Bistrica, change of settlement, natural
disasters
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1. UVOD
V današnjem času je mnogo govora o različnih naravnih nesrečah, od plazov, potresov,
vremenskih ujm do poplav, ki nam povzročajo vse več materialne škode, včasih ne
prizanašajo niti človeškim življenjem (Komac, Natek, Zorn, 2008). Vprašanje, ki se ob tem
postavlja, je ali je naravnih nesreč res vse več, so res intenzivnejše kot nekoč in nam
povzročajo več škode ali se nam tako le zdi.
V zaključni seminarski nalogi sem preučila poplave Kamniške Bistrice. Na podlagi literature
sem ugotovila, kakšni tipi poplav so v porečju Kamniške Bistrice, kako se pred njimi varujejo
ter kakšne so posledice poplav. Pri tem me je zanimalo, kaj se je dogajalo na poplavnih
območjih, so danes na voljo razlivanju visokih voda ali so v večji meri že poseljena. Preučila
sem tudi dosedanje poplave.
V drugem delu me je predvsem zanimalo, kako ljudje, ki živijo na poplavnem območju
Kamniške Bistrice, dojemajo ogroženost zaradi poplav. Zaznavanje nevarnosti in ogroženosti
zaradi naravnih nesreč je namreč pomemben element preučevanja le-teh. Vemo, da smo ljudje
nagnjeni k pozabljanju preteklih dogodkov, zlasti, če je od njih preteklo že več let ali celo več
desetletij. Pozabljanje naravnih nesreč, ki so v preteklosti že prizadele neko območje, ima
posledice v vedenju ljudi in njihovi pripravljenosti na naslednjo naravno nesrečo, ki jih doleti
(Polič, 2010, Ogrin, 2009). Ravno v tem lahko iščemo odgovore na vprašanje, ali so naravne
nesreče vse hujše in ali nam povzročajo vse več škode. Vsekakor ne smemo pozabiti na to,
kdo je kriv za škodo, ki nam jo naravne nesreče povzročijo. Navsezadnje naravne nesreče v
naravi ne obstajajo. So le dogodki, ki so od nekdaj prisotni v naravi, so del nje in vedno bodo.
Šele ob naselitvi ljudi na neko območje, ko jim ti naravni dogodki predstavljajo nevarnost in
jih ogrožajo, lahko govorimo o naravnih nesrečah (Natek, 2002, Natek, 2011).
Poleg kabinetnega dela je pisanje zaključne seminarske naloge obsegalo tudi terensko delo na
poplavnih območjih v porečju Kamniške Bistrice, kjer sem opravila tudi nekaj intervjujev z
domačini.

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen zaključne seminarske naloge je preučiti, kako ljudje, ki živijo na poplavnem območju
Kamniške Bistrice, dojemajo ogroženost zaradi poplav.
Zastavljeni cilji so sledeči:
1. predstaviti in analizirati glavne fizično- in družbenogeografske dejavnike, ki so
prisotni v porečju Kamniške Bistrice;
2. preučiti poplavna območja ob Kamniški Bistrici;
3. predstaviti dojemanje ogroženosti, zaznavanje in reagiranje ob naravnih nesrečah;
4. ugotoviti, kako ljudje, ki danes živijo na preučevanem območju, dojemajo ogroženost
zaradi poplav.
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1.2. HIPOTEZI
1. Spreminjanje poselitve na poplavnem območju skozi čas kaže na zanemarjanje vloge
poplavnih območij in posledično širjenje poselitve na poplavne ravnice.
2. Spomin na pretekle poplave hitro zbledi, zato se ljudje počutijo varne kljub nevarnosti
prihodnjih poplav.
1.3. METODE DELA
Zaključna seminarska naloga je narejena na podlagi kabinetnega in terenskega dela.
Začela sem s pregledom literature o preučevani temi, ki se deli na dva temeljna dela. Prvi del
je porečje Kamniške Bistrice, njegove značilnosti, dosedanje poplave in poplavna območja ob
reki. Drugi del je dojemanje ogroženosti zaradi naravnih nesreč in s tem povezani temeljni
pojmi. Pri preučevanju preteklih poplav sem si pomagala tudi s pregledom kartografskega
gradiva.
Sledilo je terensko delo na ugotovljenih poplavnih območjih Kamniške Bistrice, kjer sem
opravila intervjuje z izbranimi osebami.
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2. POREČJE KAMNIŠKE BISTRICE
Porečje je hidrogeografski termin in pomeni »ozemlje, s katerega odteka voda površinsko ali
podzemno v isto reko« (Geografski terminološki slovar, 2016). Po definiciji Radinje (1999;
cv: Brečko Grubar, 2007, str. 307) je porečje ozemlje, obdano z razvodnico, ki oddaja vodo v
posamezno reko. Po drugi opredelitvi je porečje celotna površina, s katere se stekajo,
površinsko ali podzemeljsko, padavine v rečni sistem (Plut, 2000).
Poplavna ravnica je geomorfološki in hidrogeografski termin ter pomeni »ravnico, ki jo
obdobno poplavi voda« (Geografski terminološki slovar, 2016).

2.1. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POREČJA KAMNIŠKE BISTRICE
2.1.1. Osnovne značilnosti porečja
Po pokrajinskoekološki členitvi spada območje porečja Kamniške Bistrice v Alpsko in
Predalpsko Slovenijo. Površina porečja znaša 534,4 km2. Zajema reliefno razgibano ozemlje,
ki na jugu sega do Ljubljanskega polja in na severu v Kamniško-Savinjske Alpe. Porečje
Kamniške Bistrice na zahodu meji na porečje Kokre in na območje podtalnice Kranjskega
polja, na vzhodu se stika s porečjem Savinje ter na jugu sega do območja podtalnice
Ljubljanskega polja (Brečko Grubar, 2007).
Slika 1: Lega porečja Kamniške Bistrice v Sloveniji

Vir: Rogelj, 2009.
2.1.2. Relief porečja
Pri oblikovanju reliefa obravnavanega območja je bilo odločilnih več dejavnikov. Relief je
rezultat geotektonskega dogajanja, kamninske sestave, delovanja ledenikov in delovanja
Kamniške Bistrice in njenih pritokov. V dolini Kamniške Bistrice se tako prepletata dva
reliefna tipa: fluvioglacialni in kraški. Prvotno rečne doline so v pleistocenu preoblikovali
3

ledeniki (Šifrer, 1960). Posledica ledeniškega delovanja so doline v obliki črke U. Obliko
ledeniške doline imajo vse doline v zatrepu ter tudi glavna dolina do sotočja s Korošico, do
koder je segal ledenik. Dolvodno od omenjenega sotočja ima dolina obliko črke V, kar je
značilnost rečnega oblikovanja (Belec, 2010).
V povirnem delu Kamniške Bistrice v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp potekajo recentni
geomorfološki procesi. Posledica intenzivnega mehanskega preperevanja v Alpah so obsežna
melišča. Ob intenzivnejših padavinah vode hudourniškega značaja s seboj v dolino prenašajo
ogromne količine grušča, iz katerega so ob vznožju oblikovani vršaji. Pomembna je vloga
gozda, ki omejuje moč erozijskih in denudacijskih procesov ter posledično zmanjšuje
razdiralno moč hudournikov (Belec, 2010).
2.1.3. Kamninska zgradba porečja
Zgornji del porečja je pretežno iz karbonatnih kamnin mezozojske starosti, na katerih so se
ponekod razvile tipične kraške oblike. Prevladujejo apnenci in dolomiti. V porečju Korošice
se nahajajo tudi konglomerat, lapor in glina. Karbonatne kamnine (dolomit triasne starosti)
prav tako prevladujejo v porečjih Črne in Bistričice (Belec, 2010). V porečju Nevljice
najdemo miocenske peščenjake z vložki laporja, peska in melja ter glinaste skrilavce.
Podobna kamninska zgradba je tudi v Tunjiškem gričevju, kjer prevladujejo miocenski
peščenjaki in peski. Spodnji del porečja Kamniške Bistrice sestavljajo fluvioglacialne
karbonatne peščeno prodnate kamnine (Vidmar, 2007).
2.1.4. Podnebje
Večji del porečja Kamniške Bistrice ima zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije.
Značilnosti tega podnebnega tipa so povprečna letna količina padavin med 1000 in 1300 mm
z viškom padavin v poletnih mesecih in omiljeni celinski padavinski režim (nižek padavin
pozimi, višek poleti). Povprečna temperatura najhladnejšega meseca je med 0 in ‒3 °C,
povprečna temperatura najtoplejšega meseca je med 15 in 20 °C, kar je skupna značilnost
zmernocelinskega podnebja v Sloveniji (Ogrin, 1996).
Po Köppenu se ta tip podnebja uvršča med Cfb podnebja, za katera so značilna zmernotopla
vlažna podnebja s toplim poletjem. Na zahodu manjši del porečja pripada zmernocelinskemu
podnebju zahodne in južne Slovenije. Povprečna letna količina padavin je večja v primerjavi s
podnebjem osrednje Slovenije (1300 do 2800 mm). Padavinski režim je submediteranski.
Skrajni severni del sega na območje podnebja nižjega gorskega sveta v severni Sloveniji. Ta
podnebni tip spada med gorska podnebja, za katera je značilno, da je povprečna temperatura
najhladnejšega meseca nižja od ‒3 °C. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca je nad 10
°C. Padavinski režim je submediteranski, količina padavin dosega visoke vrednosti (1600 do
nad 3000 mm; Ogrin, 1996).
2.1.5. Hidrogeografske značilnosti porečja
Kamniška Bistrica je voda prvega reda v istoimenskem porečju. Je levi pritok Save in eden
njenih večjih pritokov. Povirje reke je v vznožju Kamniško-Savinjskih Alp. Porečje je izredno
reliefno razgibano, obsega visokogorje, sredogorje ter obsežna ravninska področja. Izvir reke
je kraški in leži v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp (Načrt zmanjševanja..., 2015). Nahaja se v
Koncu pod Grintavci, na nadmorski višini 600 m, kamor se stekajo podzemne vode izpod
Kamniško-Savinjskih Alp. V zgornjem toku se v Kamniško Bistrico izliva več hudourniških
pritokov, prvi nekoliko večji je desni pritok Korošica, nato z leve Črna z Volovljekom in
desni pritok Bistričica (pri Stahovici). »V Kamniku se v Kamniško Bistrico izliva levi pritok
Nevljica, ki zbira vode v Tuhinjski dolini in pri Domžalah se, prav tako kot levi pritok, izliva
Rača s svojim največjim pritokom Radomljo. Pod Biščami se kot desni pritok v Kamniško
4

Bistrico izliva del vode Pšate, ki je z razbremenilnim kanalom za visoke vode s Kamniško
Bistrico povezana že nad Domžalami...« (Brečko Grubar, 2007, str. 309). Glavni trije pritoki,
Nevljica, Rača in Pšata, predstavljajo skoraj tri četrtine celotnega porečja Kamniške Bistrice
(Načrt zmanjševanja..., 2015).
Ob močnejših in dolgotrajnejših padavinah so ti pritoki izrazito hudourniški, kar je posledica
visokogorskega zaledja in zato velikih strmcev. Pomemben delež vode sicer odteka podzemno
(severni oziroma povirni del porečja) zaradi kraškega tipa reliefa na karbonatnih kamninah
(Belec, 2010).
Pretočni režim Kamniške Bistrice je snežno-dežni. Zanj je značilen primarni zimski nižek
(januarja in februarja), do katerega pride zaradi snežne retinence. Drugi oziroma sekundarni
nižek nastopi poleti in je manj izrazit. Primarni višek je spomladi (maj, junij), ko se talijo
snežne zaloge vode (Belec, 2010).
Slika 2: Povprečni mesečni pretoki Kamniške Bistrice na vodomerni postaji Kamnik v
obdobju 1971–2000

Vir: Kamniška Bistrica..., 2016.
2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE
BISTRICE

ZNAČILNOSTI

POREČJA

KAMNIŠKE

Današnji sistem poselitve in razmestitev (predvsem nekdanjih) industrijskih obratov v porečju
Kamniške Bistrice sta v veliki meri vezana na reko Kamniško Bistrico ter njene značilnosti.
Že zgodaj so ljudje v sorazmerno velikem padcu in dobri vodnatosti reke prepoznali potencial
za izkoriščanje vodne sile. Sprva so gradili mlinščice, na njih mline ter številne žage in
kasneje tudi male hidroelektrarne (Vahtar, 2013).
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Slika 3: Mala hidroelektrarna na vodotoku Črna (levi pritok Kamniške Bistrice)

Foto: Alenka Kodra, 2014.
Slika 4: Elektrarna tovarne Titan v Kamniku, zgrajena leta 1920 na industrijskem kanalu

Foto: Alenka Kodra, 2016.
Potencial Kamniške Bistrice je ugodno vplival na razvoj industrije. Potencial vodne energije
so s pridom izkoriščali za postavitev mlinov in žag. Temu je sledilo intenzivno naseljevanje
območja, kar je skupaj vodilo v poslabšanje kakovosti vode, kar na nekaterih predelih
predstavlja problem še danes. Zlasti onesnažen je spodnji tok. Glavni dejavniki, ki
pripomorejo k onesnaženju, so nizki vodostaji, ki so zlasti v poletnem času kritični, ter
odvzemi vode za mlinščice. Ob takšnih razmerah se samočistilna sposobnost vodotoka močno
zmanjša (Vahtar, 2013).
6

Z razvojem industrije je povezana sorazmerno hitra urbanizacija, predvsem ob industrijskih
objektih in ob samem toku Kamniške Bistrice. Industrijski in številni drugi objekti so bili
pogosto poplavljeni, zato so v času izgradnje objektov za izkoriščanje vodne energije gradili
tudi objekte za varstvo pred poplavami. Rezultat tega je danes močno preoblikovana in
regulirana struga Kamniške Bistrice. V večjem delu je struga reke zožena in izravnana,
območja, ki so bila nekdaj prepuščena razlivanju poplavne vode, pa so poseljena (Vahtar,
2013).
Slika 5: Tovarna in livarna Titan Kamnik ob Kamniški Bistrici

Foto: Alenka Kodra, 2016.

Slika 6: Raba tal in poplavna območja ob vodotoku Kamniška Bistrica
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Vir: Vahtar in sod., 2008, str. 36-37.
Siva barva na zgornji karti (slika 6) označuje urbanizirana območja, zelena neurbanizirane
površine (gozdovi, travniki...). Dobro je razvidno, da neposredno ob vodotoku v večjem delu
prevladuje siva barva, torej je poplavna ravnica tik ob Kamniški Bistrici res močno
urbanizirana oziroma poseljena. Neurbanizirane površine prevladujejo le v prvih nekaj
kilometrih vodotoka v zgornjem toku. Pomemben element za nadaljnje preučevanje v sklopu
zaključne seminarske naloge so predvsem območja, ki so označena z modro barvo. To so
poplavna območja. Iz karte vidimo, da je takšnih območij dolvodno vse več oziroma
zavzemajo večje površine. Marsikje se prepletajo in so v neposrednem stiku z urbaniziranimi
območji, kar kaže na določeno stopnjo ogroženosti tamkajšnjega prebivalstva in raznih
industrijskih ter ostalih javnih objektov zaradi poplav.
Slika 7: Hidrografska območja z gostoto poselitve nad 500 prebivalcev/km2

Vir: EIONET v Sloveniji, 2016.
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Iz slike 7 vidimo, da preučevano območje delno sovpada z enim izmed območij v Sloveniji,
kjer gostota poselitve znaša preko 500 prebivalcev na km2. Z vidika ogroženosti zaradi poplav
je to zelo neugodno, saj je v nevarnosti večje število ljudi, tveganje za materialno škodo je
prav tako mnogo večje v primerjavi z redkeje poseljenimi območji.
Slika 8: Gibanje števila prebivalcev v občini Kamnik med leti 1869 in 2012

Vir: Poravne, 2014, str. 7.
Slika 8 prikazuje gibanje števila prebivalcev v občini Kamnik vse od leta 1869 do 2012. Od
prvega popisa 1869. leta do leta 2012 je število prebivalcev naraslo s 13693 do 29246
(Poravne, 2014). Po zadnjih podatkih ima občina Kamnik 29362 prebivalcev (SURS, 2016).
Občina Domžale šteje 35278 prebivalcev, občina Komenda pa 6001 prebivalcev (SURS,
2016). Znotraj teh treh občin, za katere sem navedla podatke o številu prebivalcev, se nahaja
pretežni del poplavnih območij v porečju Kamniške Bistrice. Naraščanje števila prebivalstva
pomeni, da vse več ljudi živi na poplavno ogroženih območjih. Posledično je materialna
škoda ob poplavah večja in prizadane večje število ljudi.

3. NARAVNE NESREČE
Naravne nesreče v naravi ne obstajajo. Obstajajo le dogodki, ki so nanizani v času, so del
narave in njenega dinamičnega ravnovesja. Takšno pojmovanje izhaja iz antropocentričnega
pogleda na naravne dogodke, ki so sicer del pokrajine, vendar jih ljudje dojemamo kot
naravne nesreče. Ta pojem uporabljamo za tiste naravne dogodke, ki jih občutimo kot grožnjo
našemu življenju in/ali našemu premoženju ter hkrati predstavljajo nevarnost večjemu številu
ljudi ali družbi ter povzročijo tolikšno škodo, da le-ta posledično povzroči motnje v delovanju
družbe. V jedru te definicije so opredeljeni trije kriteriji, po katerih dogodek opredelimo kot
naravno nesrečo (Natek, 2011, str. 78):




»izjemnost dogodka (predvsem po magnitudi in pogostnosti);
družba (ne zgolj posameznik) občuti dogodek kot grožnjo;
stopnja nevarnosti in/ali izgube so tolikšne, da družba ne more več normalno delovati
in je potrebno uvesti posebne ukrepe.«
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Naravne nesreče so torej del narave in naloga ljudi ni, da bi jih preprečila, temveč se jim je
potrebno prilagoditi. Tovrstne prilagoditve soustvarjajo kulturno pokrajino, saj v naravnem
okolju, kjer ljudje ne prebivajo, ni naravnih nesreč, so le naravni procesi (Natek, 2002).

3.1. OSNOVNI POJMI
Pri preučevanju naravnih nesreč so pogosto v uporabi določeni izrazi, ki bodo večkrat
uporabljeni tudi v nadaljevanju te zaključne seminarske naloge in je zato na tem mestu
potrebno pojasniti njihov pomen. Ti pojmi so nevarnost, tveganje, ogroženost, ranljivost ter
škodni potencial.
Nevarnost so okoliščine, razmere v pokrajini, ki obstajajo ne glede na prisotnost človeka.
Lahko privedejo do škode ali nesreče. »Nevarnost razumemo kot naravni ali po človeku
sproženi dogodek oziroma proces, ki lahko povzroči izgubo. Prisotnost takšnih okoliščin je
mogoče ugotoviti z različnimi metodami, včasih lahko nevarnost tudi izmerimo ali celo
napovemo, na primer nevarnost 100-letne poplave, potresa ali vulkanskega izbruha« (Komac,
Natek, Zorn, 2008, str. 37).
Tveganje se pojavi s prisotnostjo človeka na nevarnih območjih. Zlasti s stalno naselitvijo in
delovanjem človeka v določenem okolju, poseganjem v okolje in spreminjanjem procesov, ki
v njem delujejo, se človek izpostavlja nevarnosti in to pomeni tveganje (Komac, Natek, Zorn,
2008).
Ogroženost je stanje v pokrajini in izhaja iz prisotnosti groženj. Grožnja je »...obstoj pojavov
v pokrajini, ki napovedujejo, da se lahko človeku (ne naravi) zgodi nekaj neprijetnega ali
hudega...« (Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 37).
Ranljivost je odvisna od naše pripravljenosti in opremljenosti za primer naravne nesreče.
Primer različne ranljivosti je kvaliteta potresno varne gradnje hiš na nekem območju, ki se
razlikuje od hiše do hiše, posledično je ranljivost prebivalcev teh hiš različna kljub prebivanju
na območju, ki v celoti spada v isto kategorijo ogroženosti. Ranljivost je »lastnost določenega
objekta, v najširšem pomenu na primer posameznika, hiše, ceste, naselja, tudi ekosistema...«
(Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 37). Ranljivost, izražena z denarnimi sredstvi, je škodni
potencial (Komac, Natek, Zorn, 2008).

Slika 9: Prikaz osnovnih povezav med nevarnostjo, ranljivostjo in tveganjem

Vir: Koželj in sod., 2008, str. 146.
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Določanje poplavne nevarnosti
Nevarnost lahko določimo, če poznamo vir nevarnosti. Viri nevarnosti poplav so lahko
sledeči (Koželj in sod., 2008, str. 147):





»tuje vode, ki se zbirajo izven obravnavanega območja, npr. naselja, in dotekajo po
mreži vodotokov,
zaledne vode, ki se zbirajo izven obravnavanega območja, in dotekajo razpršeno iz
zalednih površin,
lastne vode, ki se tvorijo iz padavin, padlih na obravnavano območje,
vode iz transportnih vodov (lom na vodovodu, zamašitev kanalizacije ipd.).«

Natek (2002, str. 64) v kulturni pokrajini prepoznava štiri sestavine ogroženosti:
1. neposredne učinke, ki jih naravni procesi skozi čas preoblikujejo, zato jih je vse težje
prepoznati (znaki zemeljskih plazov, hudourniških nanosov...);
2. razmestitev nekaterih pokrajinskih elementov, iz katere se vidi, da se človek na
podlagi preteklih izkušenj in pridobljenega vedenja določenim območjem izogiba
(poselitev na določena območja ne sega);
3. ukrepe za zaščito pred naravnimi nesrečami oziroma dogodki, ki ogrožajo ljudi in
njihovo premoženje (na primer protipoplavni nasipi, vodni zadrževalniki, potresno
varna gradnja, ki je na videz težje prepoznavna, podzemna zavetja pred tornadi);
4. preučevanje dosedanjih posegov v okolje za zaščito pred naravnimi nesrečami, ki
hkrati ozavešča prebivalce območja o ogroženosti določenega prostora in jih seznanja
s primernim ravnanjem v primeru tovrstnih dogodkov.

4. POPLAVE
V Sloveniji so med naravnimi nesrečami poplave tiste, ki zaradi svoje silovitosti in
pogostnosti povzročajo največ škode in včasih terjajo tudi človeška življenja (Komac, Natek,
Zorn, 2008; Kako ravnamo..., 2014). »Poplavno je ogroženih približno 300.000 hektarov
zemljišč (od tega več kot 200.000 hektarov zemljišč ogrožajo predvsem hudourniške
poplave), kar predstavlja približno 15 odstotkov površine države. Poplave se lahko pojavljajo
čez vse leto, najpogostejše pa so jeseni, ob obilnih in dolgotrajnih padavinah. Poleti so
poplave povezane z neurji in so predvsem krajevne in hudourniške.« (Kako ravnamo..., 2014).
Po drugem viru je kar skoraj četrtina slovenskega ozemlja ogrožena zaradi erozijskega
delovanja in poplavljanja hudournikov (Horvat, Jeršič, Papež, 2008). Za naravne dogodke na
splošno velja, da jih ne moremo preprečiti, težko jih tudi napovemo, saj se pogosto pojavljajo
iznenada, vseeno pa se lahko nanje pripravimo. Zlasti za poplave velja, da se jim lahko v
veliki meri izognemo (Komac, Natek, Zorn, 2008).
V preteklosti so ljudje znali živeti z ozirom na naravno okolje in posluhom za naravne procese
in dogodke, ki so potekali v njihovem okolju. Naravnim razmeram so se prilagajali, naravo so
opazovali in svoja spoznanja upoštevali v vsakdanjem življenju. Znanje se je prenašalo iz
generacije v generacijo in se sproti dopolnjevalo. Prenos pridobljenega znanja v prakso se še
danes vidi v pokrajini in sicer v razmestitvi poselitve. Hiše so gradili izven dosega rednih
poplav, območje poplavnih ravnic so prepustili rekam, zato tam ni bilo naselij niti njivskih
površin, temveč travniki, na katerih škoda ob poplavah ni bila prevelika. Zelo pomemben je
prenos teh znanj v današnji čas, zlasti na področje prostorskega planiranja in pri seznanjanju
prebivalstva o nevarnih naravnih procesih, ki potekajo v njihovem okolju (Natek, 2002). Ob
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ekstremnejših poplavnih dogodkih pa se vsakič znova izkaže, da danes človek ne živi v skladu
z naravo in njenimi potrebami. Tako se je ob obsežni poplavi septembra 2010 »...pokazala
izjemna ranljivost družbe na območjih, ki so bila poseljena v zadnjem času, čeprav so
namenjena vodam, in na katera vse bolj posegamo« (Polajnar, 2011).

4.1. OBMOČJA POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV (OPVP)
Območja pomembnega vpliva poplav so območja »..., na katerih se pojavlja ali bi se lahko
pojavila pomembna poplavna ogroženost...« (Predhodna ocena poplavne ogroženosti..., 2011,
str. 5). Ta območja so bila v Sloveniji določena v okviru izvajanja poplavne direktive
(Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in
obvladovanju poplavne ogroženosti (UL l št. 288 z dne 6.11.2007)) in je bilo kot takih
določenih 61 območij (Načrt zmanjševanja..., 2015).

Slika 10: Območja pomembnega vpliva poplav v Sloveniji

Vir: Razvrstitev poplavno ogroženih območij..., 2015.
Na območju porečja Kamniške Bistrice je bilo identificiranih 5 območij pomembnega vpliva
poplav. Ta območja so: Stahovica – Kamnik, Komenda – Moste – Suhadole, Domžale,
Nožice in Ihan – farme (Načrt zmanjševanja..., 2015).
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Preglednica 1: Porečje Kamniške Bistrice s pripadajočimi območji pomembnega vpliva
poplav in nekaterimi statistikami

Stahovica –
Kamnik
Komenda –
Moste –
Suhadole

Vir podatkov: Načrt zmanjševanja..., 2015.
Iz preglednice 1 vidimo, da je največje območje pomembnega vpliva poplav v porečju
Kamniške Bistrice območje Stahovica – Kamnik. Obsega dober kvadratni kilometer površine,
na njem pa živi okoli 1885 ljudi. Precej več ljudi živi na območju pomembnega vpliva poplav
Domžale, ki sicer obsega nekaj manjšo površino. Na OPVP Domžale tako prebiva okoli 2429
prebivalcev. Prav tako je na tem istem območju največje število stavb s hišno številko. Iz
tabele lahko ugotovimo skupno število ljudi, ki živijo na OPVP v preučevanem porečju. Vsota
teh prebivalcev znaša kar 6675, kar pomeni, da je 6675 ljudi (potencialno) ogroženih. Poleg
ogroženosti ljudi je ogroženo tudi precejšnje število enot kulturne dediščine, nekaj kulturnih
spomenikov državnega pomena, več km pomembne linijske infrastrukture ter pomembnih
objektov družbene infrastrukture državnega pomena, kar je vse prikazano številčno v zgornji
tabeli po posameznih območjih pomembnega vpliva poplav.

4.2. VRSTE POPLAV
Za porečje Kamniške Bistrice sta značilna dva tipa poplav. Ob zgornjem toku so značilne
hudourniške poplave, ob spodnjem toku in ob njenih pritokih pa nižinske poplave. Pomembno
vlogo v poplavni ogroženosti imajo izjemno intenzivni pobočni procesi v visokogorskem
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zaledju izvira Kamniške Bistrice, ki prispevajo velike količine plavja. Posledica tega so poleg
intenzivnih hudourniških poplav zemeljski plazovi ali drobirski tokovi (Komac, Natek, Zorn,
2008). Kamniška Bistrica je največji slovenski hudournik in je od nekdaj poplavljala nižinska
območja. Izrazit hudourniški značaj tega vodotoka izraža zelo velika razlika med nizkimi in
visokimi pretoki, ki znaša okoli 1 : 300 (Vahtar, 2013).
V Sloveniji poznamo pet vrst poplav, ki so opredeljene glede na njihove glavne značilnosti in
območja pojavljanja (Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 15):






hudourniške poplave;
nižinske poplave;
poplave na kraških poljih;
morske poplave in
mestne poplave.

4.2.1. Hudourniške poplave
Hudourniške poplave so najbolj značilne za povirne dele vodotokov, pojavljajo pa se tudi ob
naših večjih rekah (tudi ob Kamniški Bistrici) in so posledica intenzivnih padavin ter kratkih
in strmih pritokov. Običajno povzročajo večjo škodo kot nižinske poplave. K hudourniškim
poplavnim območjem prištevamo tudi recentne vršaje, ki jih potoki ob močnejših neurjih
nasipavajo ob izstopu iz ožje v širšo dolino. Vršaji so zelo privlačni za poselitev in zato zelo
ogroženi (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Za hudourniške poplave je značilna kratkotrajnost in izjemna silovitost, povzročajo pa jih
razmeroma kratkotrajne in intenzivne padavine, ki so najpogostejše ob poletnih neurjih ali ob
jesenskih deževjih. Vode izjemno hitro narastejo, s seboj prenašajo velike količine proda, ki
ga odlagajo na vršajih ali ravnini, po nekaj urah divjanja pa upadejo. Hudourniki povzročajo
veliko škodo kljub manjšim pretokom v primerjavi z nižinskimi rekami in le kratkotrajnemu
delovanju (od nekaj ur do nekaj deset ur) in sicer zaradi hitrega vodnega toka, globinske in
bočne erozije ter velikih količin gradiva, ki ga prenašajo s seboj. Posledica erozije in
transporta gradiva je pogosto zamašitev struge in nato prihaja do prebojev ter nastanka
močnejših poplavnih valov (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Hudourniške poplave težko napovemo in opredelimo njihov doseg. Običajno jih spremljajo
pobočni procesi, kar dodatno poveča količino gradiva v hudourniku. Močne hudourniške vode
s svojo izjemno erozijsko močjo spodjedajo bregove, prestavljajo struge, odnašajo jezove in
mostove ter opustušijo cela naselja. Veliko škodo povzročajo tudi z odlaganjem gradiva na
naplavnih ravnicah, kar uničuje dobrine in zmanjša rodovitnost obdelovalnih zemljišč. Zaradi
hitrega naraščanja voda so pri tej vrsti poplav pogoste človeške žrtve in škoda na objektih ali
njihovo popolno uničenje. Hudourniki so zelo pogost pojav in so najpomembnejši
preoblikovalni element poplavnega sveta v goratih in hribovitih pokrajinah, saj oblikujejo
vršaje (Komac, Natek, Zorn, 2008).

4.2.2. Nižinske poplave
Nižinske poplave so značilne za spodnje tokove večjih rek. Razlog njihovega nastanka je
razlika v hitrosti dotekanja visokih vod ter odtočnih zmogljivosti rečnih strug. Vode hitro
pritečejo z višjega sveta, zato redne struge ne zmorejo sproti odvajati vse vode in ta se razlije
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po ravnini. Tam jim transportna moč upade, zaradi česar odložijo peščeno-ilovnate naplavine
in le počasi odtečejo (Komac, Natek, Zorn, 2008).

4.3. POPLAVE OB KAMNIŠKI BISTRICI
Zgornji del doline Kamniške Bistrice je ozek, zato tam ni tipičnega poplavnega sveta. Večjo
nevarnost kot poplave, ki so le na manjših območjih, predstavlja bočna erozije reke, ki
povzroča škodo na cestah. Večja poplavna območja se nahajajo v spodnjem toku. V 20.
stoletju so opravili več regulacij, da bi se zavarovali pred poplavami. Prve regulacije so
naredili že pred prvo svetovno vojno. Manjšo pogostnost poplav so dosegli v sedemdesetih
letih 20. stoletja, ko so ob reki »zgradili nasipe od Nožic do Radomelj, od Jarš do Domžal in
od Bišč do izliva v Savo, vendar v porečju Kamniške Bistrice ni dovolj zemljišč, ki bi jih
lahko namenili zadrževanju vode ob poplavah« (Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 91).
Gradnja nasipov ob Kamniški Bistrici se nadaljuje tudi v sedanjem času. Poteka po
posameznih odsekih, kjer je potreba po protipoplavni zaščiti največja. V letu 2011 so konec
novembra zaključili z izgradnjo protipoplavnega nasipa v Šmarci, kar je pripomoglo k
protipoplavni varnosti na območju naselij Šmarca in Nožice. Z nasipom so poleg poplavne
varnosti zavarovali tudi spodjedanje brega struge ob večjih nalivih (Uradno odprtje..., 2012).
Tri leta kasneje se je ob novembrskih poplavah izkazalo, da zgrajeni nasip ne nudi dobre
zaščite. Visoke vode so ogrožale večje število stanovanjskih, trgovskih in gospodarskih
poslopij, nekatera so bila poplavljena (Dež in poplave..., 2014).
Slika 11: Protipoplavni nasip ob Kamniški Bistrici v Šmarci

Vir: Uradno odprtje..., 2012.
V letu 2015 se je po gradbeni pogodbi, sklenjeni 19.8.2015, začelo izvajanje projekta
»Izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Titan – Svit v občini
Kamnik, odsek od jezu Titan do mostu pri Sparu (od km 18,390 do km 19,500)« (Predlog za
razširitev..., 2016, str. 6).
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Slika 12: V letu 2016 dograjeni protipoplavni zid ob Kamniški Bistrici v Kamniku

Foto: Alenka Kodra, 2016.
»Osnovni princip varstva pred poplavami je ohranjanje retencijskih površin za zadrževanje
visokih vod, gradnja novih visokovodnih nasipov na robu retencijskih površin za potrebe
zaščite naselij ter sanacija in nadvišanje visokovodnih nasipov in zidov skozi urbanizirano
območje. Urbanizirana območja se varuje na stoletno vodo: visokovodne nasipe, zidove in
brežine se nadviša na koto Q100, temu pa se doda približno 1 m varnostne višine« (Vahtar,
2013, str. 4).
Slika 13: Hiše v Zgornjih Stranjah, katerih vrtovi segajo vse do struge Kamniške Bistrice

Foto: Alenka Kodra, 2016.
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Slika 14: Gozdni pas in travniki na območju poplavne ravnice v Godiču

Foto: Alenka Kodra, 2016.
Slika 13 prikazuje neprimerno razširitev poselitve na poplavno ravnico v Zgornjih Stranjah.
Na tem območju reka nima površin, kamor bi se visoke vode lahko razlivale brez ogrožanja
ljudi in njihovega imetja. Na sliki 14 vidimo primerno rabo poplavne ravnice, saj so na njej
gozd in travniki, kjer poplave ne povzročijo veliko škode.
4.3.1. Pregled dosedanjih poplav
Hujše poplave v porečju Kamniške Bistrice so bile leta 1933, 1964, 1990, 1998 in 2007.
Leta 1933 so bile 23. in 24. septembra hude poplave na Gorenjskem, v Kamniško-Savinjskih
Alpah, Savinjski dolini ter v Ljubljanski kotlini. Takrat je Kamniška Bistrica »odnesla več
brvi, mostov in jezov nad Kamnikom, med Stahovico in Bistričico pa most z ljudmi vred«
(Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 70).
Oktober leta 1964 je bil najbolj deževen mesec od leta 1940 tako po množini padavin kot po
številu dni z dežjem. Posledično so povprečni mesečni pretoki močno presegli oktobrske
vrednosti 30-letnega obdobja (1961 – 1990). Padavine 24. in 25. oktobra so padle na že
močno razmočena tla, zato so odtekale direktno v vodotoke in povzročile hitro naraščanje
voda, zlasti Meže, Pesnice, Dravinje, Kokre, Kamniške Bistrice, Savinje in spodnje Save.
Močno je narasla tudi večina ostalih vodotokov Slovenije. Porečje Kamniške Bistrice spada
med tista območja, kjer so bile poplave najhujše in so povzročile tudi največjo škodo. Močno
narasla Kamniška Bistrica je ogrožala stanovanjske hiše v Nožicah in Homcu. Pšata je
poplavila cesto Moste – Komenda in nekatera druga območja (Kolbezen, 1994).
Zelo hude so bile poplave novembra 1990. Takrat je bilo v okolici Kamnika poplavljenih
skoraj 80 ha zemljišč. Bile so izrazito hudourniške, prizadeti sta bili tudi dolini Črne in
Nevljice. Poplave manjšega obsega so zajele tudi Godič, Nevlje in prostor ob izlivu Nevljice
v Kamniško Bistrico. Na tej zadnji lokaciji je prišlo do zajezitvenega učinka Kamniške
Bistrice, zato je Nevljica poplavila športni center z avtokampom, bazenom in teniškimi
igrišči. Veliko poplavno območje je nastalo v Kamniku za jezom pri tovarni Titan, kjer je bilo
pod vodo kar 45 ha veliko ozemlje, ki je segalo do tovarne Stol. Poplave so v Kamniku
povzročile škodo na 24 stavbah, na Županjih Njivah na treh ter v Godiču, Kamniški Bistrici,
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Nevljah, Volčjem Potoku, na Vrhpoljah pri Kamniku, v Stahovici in Zgornjih Stranjah – v
vsakem od naštetih naselij na eni stavbi. Skupno je bilo poškodovanih 34 stavb. Od tega sta
bili dve tretjini stavb na območju neposrednega vpliva poplavne vode. Poleg stanovanjskih hiš
je bilo prizadetih enajst tovarn (med njimi Svit, Alprem, Kemijska industrija Kamnik), zato je
bilo največ škode v industriji (28 %) in na prometni infrastrukturi (12 %). Škoda na
stanovanjskih zgradbah je znašala za 2,6 % skupne škode (Repolusk, 1991).
Slika 15: Sotočje Kamniške Bistrice in Nevljice, kjer je novembra 1990 prišlo do
zajezitvenega učinka

Foto: Alenka Kodra, 2016.
Obsežno poplavno območje je bilo ob teh poplavah pod izlivom Rače v Domžalah, kjer je
Kamniška Bistrica predrla nasip, ki varuje Domžale, in s tem ogrozila novogradnje v
Zaborštu. Poplavljala je tudi na območju izgonske struge pri Prelogu. Največje poplavno
območje ob Kamniški Bistrici pa je bilo med Ihanom in izlivom reke v Savo. V Ihanu je bilo
do višine pol metra poplavljenih nekaj hiš, prašičja farma, skladišče, valilnica Jate in čistilna
naprava. Poplavljena je bila tudi cesta med Študo in Malo Loko. Južno od Vidma je Kamniška
Bistrica na več mestih uničila poplavni nasip in si ob sotočju s Savo vrezala nekaj deset
metrov dolgo novo korito. V poplavah novembra 1990 je bilo v občini Domžale
poškodovanih 216 hiš, največ v naseljih Nožice, Ihan, Prelog in Selo pri Ihanu (Bat,
Lipovšek, 1991).
»Med 18. in 20. oktobrom 1998 sta v porečju Kamniške Bistrice poplavljali Rovščica in Rača.
To območje so poplave spet prizadele 5. in 6. novembra, ko je poplavljala tudi Nevljica v
Tuhinjski dolini. Takrat so bili poplavljeni kraji Homec, Nožice, Preserje pri Radomljah, Dob,
Krtina, Ihan, Radomlje, Rova in Selo pri Ihanu. V Krtini je iz livarske delavnice odneslo
dvanajst sodov z odpadnim oljem. Pšata je v Mostah pri Komendi poplavila tri stanovanjske
hiše in cerkev. Kamniška Bistrica je v Dolu pri Ljubljani poplavila 120 objektov, v Dolskem
pa so bile poplavljene osnovna šola in osem stanovanjskih hiš« (Komac, Natek, Zorn, 2008,
str. 91).

18

Slika 16: Ob novembrskih poplavah leta 1998 je Kamniška Bistrica v Vidmu poplavila
tovarno JUB

Vir: Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 92.
Hude poplave so bile ponovno 18. septembra 2007. V kamniški občini so poplavne vode
poškodovale 72 stanovanjskih objektov, sprožilo se je 22 zemeljskih plazov, nastalo je škode
za več kot 5,8 milijonov evrov. Tudi leta 2007 je Nevljica poplavila plavalni bazen in športna
igrišča pred izlivom v Kamniško Bistrico v Kamniku, škodo zaradi poplav na stanovanjskih
hišah pa so močno zmanjšali z intervencijsko izgradnjo 40 m dolgega in 70 cm visokega
nasipa ob Nevljici ter 100 m dolgega ter 1 m visokega nasipa v Šmarci. Poplavljala je tudi
Črna, ki je poškodovala gospodarski objekti Lecana in mizarstva Volovšek, v Motniku pa
prostore usnjarstva Grad. Poškodovani sta bili mali hidroelektrarni v Črni in na Krivčevem.
Skupno je bilo poškodovanih 35 km cest, med njimi regionalna cesta Kamnik‒Ločica pri
Vranskem skozi Tuhinjsko dolino. V septembrskih poplavah 2007 je bregove prestopila tudi
Pšata, ki sicer po opravljenih regulacijah leta 1949 praktično ni več poplavljala. V Komendi je
škodo utrpelo več stanovanjskih hiš, v Topolah pet stanovanjskih in tri gospodarska poslopja,
v Mengšu je Pšata uničila nasip na desnem bregu in ogrožala več stanovanjskih hiš ter vrtec, v
Trzinu je zalilo nekaj kleti, poplavljena je bila tudi glavna cesta Mengeš‒Brnik‒Kranj
(Komac, Natek, Zorn, 2008).
Septembra 2010 je bila v Sloveniji poplava, ki se uvršča med tri največje v zadnjih sto letih.
Poleg ogromne materialne škode je povodenj terjala tudi človeška življenja. V istem letu so
bile poplave še novembra in decembra, vendar so bile te po svojem obsegu običajne,
septembrske vode pa so bile marsikje izjemne po svojem obsegu in pretokih rek, količina
zapadlih padavin je bila ponekod rekordna. Dan pred začetkom septembrskih poplav je
Agencija Republike Slovenije za okolje razglasila rdeči alarm, ki opozarja na najvišjo stopnjo
ogroženosti zaradi padavin in poplav (Polajnar, 2011). Alarm za poplave je bil razglašen tudi
za Kamniško Bistrico. Močno deževje se je pričelo 17. septembra. Kamniška Bistrica je
močno narasla zaradi močnega deževja in neurij. Najvišji vodostaj je dosegla v večernih urah
18. septembra (na merilni postaji v Kamniku 256 cm in 183 m3/s pretoka). V Nožicah je voda
segala skoraj do cestišča, ki vodi ob Kamniški Bistrici, narasla voda je ogrožala tudi dve ulici
v Nožicah, ki so ju zavarovali z improviziranim nasipom iz proda (PGD Homec, 2010b).
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4.3.2. Spreminjanje poselitve na poplavnih območjih Kamniške Bistrice
Spremembe v poselitvi območij pomembnega vpliva poplav sem ugotavljala in analizirala na
podlagi zemljevidov iz različnih časovnih obdobij. Starejši zemljevid je rezultat vojaških
izmer nekdanjega habsburškega ozemlja, kamor je bilo vključeno tudi ozemlje današnje
Slovenije. Prikazuje stanje konec 19. stoletja (1869–1887). Današnje stanje poselitve sem
pregledala s pomočjo Geopedije. Dodala sem še ortofoto posnetke, ki prikazujejo posamezne
izseke preučevanih območij.

OPVP Stahovica – Kamnik
Slika 17 (levo): Prikaz poselitve na OPVP Stahovica – Kamnik konec 19. stoletja
Slika 18 (desno): Prikaz poselitve na OPVP Stahovica – Kamnik danes

Vir: The third military..., 2016.

Vir: Geopedia, 2013.

Prvo poplavno območje ob Kamniški Bistrici je OPVP Stahovica – Kamnik. Izseka iz obeh
zemljevidov prikazujeta isto območje in tako omogočata medsebojno primerjavo. Zanimala
me je poseljenost neposredno ob vodotoku, saj so to tista območja, kjer se presežki vode ob
močnejših in dolgotrajnejših nalivih razlivajo. Opazimo, da se je število hiš povečalo in
poselitev se je zgostila. Največja sprememba je na območju Zgornjih Stranj, kjer vidimo, da v
19. stoletju prostor ob Kamniški Bistrici sploh ni bil poseljen, danes pa je to območje
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relativno gosto poseljeno (gručasto naselje). Posamezne stavbe naselja Zgornje Stranje, ki so
bile zgrajene že v 19. stoletju, se nahajajo v večji oddaljenosti od vodotoka, od infrastrukture
se mu najbolj približa cesta. Danes je veliko hiš zgrajenih na prostoru med glavno regionalno
cesto in tokom reke (desni breg).
Slika 19: Ortofoto posnetek Zgornjih Stranj

Vir: Geopedia, 2013.
Slika 19 prikazuje naselje Zgornje Stranje, ki leži na desnem bregu Kamniške Bistrice.
Poselitev sega vse do brega reke, kar pomeni, da ni površin, namenjenih razlivanju poplavne
vode. Na levem bregu je v večjem delu poplavna ravnica še namenjena visokim vodam, kar je
pravilno, saj je to najučinkovitejši in najprimernejši način varovanja pred poplavami.
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Slika 20: Prikaz poselitve mesta Kamnik konec 19. stoletja

Vir: The third military..., 2016.
Slika 21: Prikaz poselitve mesta Kamnik danes

Vir: Geopedia, 2013.
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Slika 22: Ortofoto posnetek dela kamniške obvoznice in kompleks gospodarskih dejavnosti ob
Kamniški Bistrici

Vir: Geopedia, 2013.
Kamnik ima 13.768 prebivalcev (stanje na 1.1.2016; SURS, 2016). Opazna je hitra širitev
mesta zlasti proti jugu. Mesto se je ob razvoju industrije prostorsko in prebivalstveno zelo
povečevalo, širjenje mesta pa je ves čas, sodeč po prikazanih zemljevidih, sledilo toku
Kamniške Bistrice. Poplavna območja neposredno ob reki, ki so bila nekoč neposeljena in
povsem prepuščena reki, so danes gosto pozidana in zaradi tega ogrožena zaradi poplav. Že
sam prikaz Kamniške Bistrice jasno nakazuje spremenjeno naravo vodotoka od 19. stoletja do
danes (sliki 20 in 21). Na starejšem zemljevidu (slika 20) so bregovi reke prodnata,
neposeljena območja, danes ima reka na voljo le svojo strugo in ob njej ni površin, kamor bi
se poplavne vode razlile, ne da bi koga ogrožale.
Na sliki 22 je podrobnejši prikaz poselitve na poplavni ravnici Kamniške Bistrice. Na tej
lokaciji so predvsem lokali in nekatere druge gospodarske dejavnosti. V neposredni bližini
reke je tudi vrtec, ki je svoja vrata odprl leta 2007. Je primer neprimerne širitve poselitve na
območje poplavne ravnice.
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Slika 23: Ortofoto posnetek trgovskega centra Qlandia Kamnik

Vir: Geopedia, 2013.
Na sliki 23 vidimo lokacijo trgovskega centra Qlandia Kamnik, ki se nahaja neposredno ob
Kamniški Bistrici, kar pomeni, da je poplavno ogrožen.
Slika 24: Lokacija Qlandie Kamnik ob Kamniški Bistrici

Foto: Alenka Kodra, 2016.
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Slika 25: Ortofoto posnetek sotočja Kamniške Bistrice in Nevljice

Vir: Geopedia, 2103.
Na ortofoto posnetku sotočja Kamniške Bistrice in Nevljice v Kamniku (slika 25) se dobro
vidi, kako poselitev sledi toku Kamniške Bistrice. V neposredni bližini sotočja se nahajajo
Avtobusna postaja Kamnik, športni center z avtokampom, bazen in teniška igrišča. Ti objekti
so bili že večkrat močno ogroženi in tudi poplavljeni, zlasti zaradi zajezitvenega učinka, do
katerega pride na sotočju rek (Repolusk, 1991).
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OPVP Domžale
Slika 26: Prikaz poselitve mesta Domžale konec 19. stoletja

Vir: The third military..., 2016.
Slika 27: Prikaz poselitve mesta Domžale danes

Vir: Geopedia, 2013.
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Slika 28: Ortofoto posnetek poselitve ob Kamniški Bistrici, stik naselij Spodnje Jarše,
Domžale, Vir in Podrečje

Vir: Geopedia, 2013.
Domžale so mesto z 12.863 prebivalci (stanje na 1.1.2016; SURS, 2016). Mesto se razteza na
obeh bregovih Kamniške Bistrice. Urbanizirana območja so se v obdobju med prikazanima
časovnima izsekoma izjemno povečala, poselitev sega praktično do struge reke. Na levem
bregu sta se prav tako čez celotno poplavno ravnico, vse do brega reke, razširili naselji Vir in
Podrečje, dolvodno tudi naselje Zaboršt (slika 27). Poselitev poplavnih ravnic je zelo
neprimerna, saj se tako reki odvzame površine, ki so namenjene razlivanju visokih voda. Slika
28 je podrobnejši prikaz zgoščene poselitve tik ob Kamniški Bistrici na območju Domžal,
Spodnjih Jarš, Vira in Podrečja, kjer se dobro vidi, do kod sega poselitev.
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OPVP Komenda – Moste – Suhadole
Slika 29: Prikaz poselitve na OPVP Komenda – Moste – Suhadole konec 19. stoletja

Vir: The third military..., 2016.
Slika 30: Prikaz poselitve na OPVP Komenda – Moste – Suhadole danes

Vir: Geopedia, 2013.

28

Slika 31: Ortofoto posnetek Most

Vir: Geopedia, 2013.
Skozi naselja Komenda, Moste in Suhadole teče Pšata, desni pritok Kamniške Bistrice ter več
manjših vodotokov, ki se zlivajo v Pšato. Vidimo, da sta se od konca 19. stoletja (slika 29) do
danes (slika 30) naselji Moste in Suhadole fizično združili v eno, obe sta se širili ob toku
Pšate. Komenda se je prostorsko precej razširila, sega na oba bregova Pšate. S takšnim
prostorskim razvojem naselij se je povečala njihova poplavna ogroženost, saj vsa ležijo na
poplavnih ravnicah Pšate ter njenih pritokov. Slika 31 prikazuje Moste. Vidimo, da Pšata
marsikje nima poplavne ravnice, kamor bi se lahko razlila, ne da bi pri tem ogrožala ljudi ter
njihovo imetje, saj poselitev v Mostah sega vse do struge reke.
Poselitev na vseh analiziranih poplavnih območjih se je razširila na poplavne ravnice. To so
površine, ki pripadajo reki in bi jih človek moral pustiti naravi. Urbanizacija poplavnih ravnic
je napaka ljudi, posledice pa nosijo sami, ko jim poplavne vode povzročijo materialno škodo,
včasih ne prizanesejo niti človeškim življenjem.

4.3.3. Posledice poplav
Poplave lahko povzročijo veliko materialno škodo, v najslabšem primeru terjajo tudi človeške
žrtve. Škoda, ki jo povzročajo, je neposredna in posredna (Anzeljc in sod., 1995).
Neposredna škoda
Obsega škodo, ki jo povzročijo poplavne vode, ki s svojo silovitostjo poškodujejo ali
popolnoma uničijo objekte in/ali naravno ali po človeku preoblikovano okolje. Smiselno jo je
deliti na škodo v urbaniziranih in neurbaniziranih območjih, infrastruktrunih objektih v
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odprtem okolju ter na stroške del, ki jih je potrebno opraviti zaradi poplav. V kategorijo
neposredne škode se uvrščajo (Anzeljc in sod., 1995):







urbanizirana območja (naselja s stanovanjskimi in nestanovanjskimi objekti,
industrijske cone, njihova oprema, surovine),
neurbanizirana območja (kmetijska in nekmetijska zemlja, ribištvo, gozdarstvo, lov),
komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrovodi, prometna
infrastruktura),
vodnogospodarski objekti in ureditve (protipoplavni nasipi, jezovi, regulacije,
akumulacije),
stroški obrambnih ukrepov med poplavami in
evakuacije, pomoč prizadetim v poplavah, zdravstveno varstvo itd.

Slika 32: Poškodovana ograja na radomeljskem mostu zaradi katastrofalnih poplav septembra
2010

Vir: PGD Homec, 2010a.
Posredna škoda
Med posredno škodo poplav štejemo daljnoročne negativne spremembe, ki nastanejo kot
posledica poplav. Govorimo o negativnem vplivu na poslovanje, kar pomeni, da lahko pride
do zmanjšanja produktivnosti in ekonomičnosti ali upada proizvodnje, upade kupna moč ljudi,
se (začasno) izgubi del trga in podobno. Posredno škodo, ki jo poplave pustijo na
gospodarstvu, je težje oceniti. Včasih se posledice pokažejo šele čez čas, ko naslednji
ekstremni dogodek dokončno uniči objekt, ki so ga predhodne poplave le deloma načele in v
tistem času ni bil obnovljen. Iz predstavljenih problemov ocenjevanja škode izhaja dejstvo, da
so ocene škode zaradi poplav v Sloveniji običajno nižje od dejanskih posledic (Anzeljc in
sod., 1995).
Poleg neposredne in posredne škode poznamo še škodo, ki je ni moč finančno ovrednotiti.
Sem spadajo fizična in psihična škoda na ljudeh, ekološka škoda ter škoda na objektih
naravne in kulturne dediščine (Komac, Natek, Zorn, 2008).
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4.3.4. Varstvo pred poplavami
Varovanje pred poplavami izhaja iz potrebe po varovanju življenja, zdravja in materialnega
imetja ljudi, ki obsega posameznikovo premoženje ter državno imetje, kulturno in naravno
dediščino. Ukrepi za obrambo pred poplavami obsegajo delovanje na več področjih.
Zagotavljanje protipoplavne varnosti se začne pri primerni ureditvi povirij vodotokov (na
primer s pogozdovanjem, zadrževanjem proda, stabilizacijo erodiranih površin) in s
povečanjem pretočne sposobnosti vodotoka, ki poplavlja. Eden izmed ukrepov, ki je verjetno
najbolj v skladu z naravo, temelji na prepustitvi obrežnega ozemlja vodotoku. To je območje,
kjer se lahko nemoteno odvijajo naravni procesi, kar razlivanje visokih voda je (Anzeljc in
sod., 1995). O poplavah tako govorimo šele takrat, ko nam visoke vode povzročajo škodo,
kateri bi se lahko izognili, če ne bi posegali na območja, ki pripadajo vodam (Natek, 2011).
Načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti morajo usmerjati k preprečevanju, varstvu in
pripravljenosti. Z namenom zagotovljanja več prostora rekam bi morali v načrtih upoštevati
ohranjanje in/ali obnovo poplavnih območij ter ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje
škode na zdravju ljudi, okolju, kulturni dediščini in gospodarski dejavnosti (Direktiva
2007/60/ES..., 2007).
K ukrepom za varovanje pred poplavami spada gradnja različnih objektov, katerih naloga je
zadrževanje poplavnih voda (sem prištevamo tudi površine, ki so namenjene zbiranju in
zadrževanju voda, da te ne preplavijo urbaniziranih in kultiviranih površin). Pomembno je, da
se omenjeni ukrepi primerno načrtujejo in izvajajo, saj so posledice nestrokovno opravljenih
ukrepov lahko večje, kot bi bile, če ukrepov sploh ne bi bilo (Anzeljc in sod., 1995).
Od konca 19. stoletja je bilo pri nas zgrajenih mnogo protipoplavnih pregrad, skupno skoraj
3500. Protipoplavni ukrepi obsegajo 3100 pragov, preko 57 km vegetacijskih in več kot 148
km drugih obrežnih zavarovanj. Izvedeni ukrepi so prispevali k povečani varnosti pred erozijo
in hudourniki, vendar vsa hudourniška območja v Sloveniji niso bila obravnavana
enakomerno. Večina sanacijskih in preventivnih del je bilo izvedenih na nedavno prizadetih
območjih. Ostala območja so bila pogosto zaradi pomanjkanja sredstev zapostavljena.
Preventivni ukrepi tako ostajajo na prenizkem mestu na lestvici prednostnih ukrepov proti
poplavam. S pretekom časa od same naravne nesreče so pogosto upadala razpoložljiva
sredstva, posledično predvidena dela niso bila v celoti izvedena. S tem ni bil dosežen želen in
predviden nivo varnosti pred erozijo in poplavnimi vodami. Prav tako je opazen pojav hitrega
pozabljanja nevarnosti, ko je naravna nesreča enkrat mimo in se vremenske razmere
stabilizirajo. Zaradi tega se tudi zmanjša interes po izgradnji protipoplavnih pregrad in drugih
zaščitnih ukrepov (Horvat, Jeršič, Papež, 2008).
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Slika 33: Improviziran nasip za zaščito pred naraslo Kamniško Bistrico v Nožicah septembra
2010

Vir: PGD Homec, 2010b.
Ob obsežnih poplavah leta 1990 v porečju Kamniške Bistrice in leta 1998 v porečju Radomlje
in Rače ter ob spodnjem toku Kamniške Bistrice se je izkazalo, da dotedanji protipoplavni
ukrepi ne zagotavljajo načrtovane varnosti, saj so poplave v navedenih letih povzročile
ogromno materialne škode. Ugotovljeno je bilo, da bi 50- in 100-letne poplave povzročile
ogromno poplavno škodo, saj predvidena območja obsega teh poplav segajo predvsem na
urbanizirana območja, ki jih sicer varujejo protipoplavni nasipi. Sedanja protipoplavna
ureditev na osrednjem urbaniziranem območju Domžal zagotavlja varnost do obsega 50-letnih
poplav, vendar zgolj na najbolj kritičnih predelih. Stopnja varnosti ni enaka na celotnem
območju. Južno od Domžal so predeli, ki jih ogrožajo tudi pogostejše poplave (10- do 20letne), zlasti ogrožene so Bišče, Ostriževa vas, Selo pri Ihanu in Zaloka (Vahtar, 2013).
Dejavnik, ki je prispeval k povečanju pritiska na ogrožena območja, je napredek tehnike in
znanosti, s čimer se je močno povečal nabor sredstev in metod za zaščito pred naravnimi
dogodki in procesi. To lahko razumemo kot negativen stranski učinek sicer koristnega
napredka, saj se je z uvedbo novih metod zaščite pri ljudeh razvil lažni oziroma pretirani
občutek varnosti (Natek, 2002). Zaščita z nasipi in jezovi je dala ljudem lažni občutek
varnosti in hkrati prispevala »...k večjemu obsegu poplav. Ko poplava preseže zmogljivost
jezu, je namreč škoda večja, kot če zaščite sploh ne bi bilo« (Polič, 1990, str. 166).
Pogosto človek z neprimernimi posegi še dodatno prispeva k večji škodi. Natek (2002, str. 66)
navaja nekaj takšnih primerov: neustrezna regulacija Savinje in izgradnja protipoplavnih
nasipov je imela za posledico poglabljanje rečne struge med Letušem in izlivom Bolske pod
Dolenjo vasjo, kar je vodilo k spodjedenju mostu leta 1973 na glavni cesti Celje – Ljubljana.
Poleg tega se je dvignil nivo rečne struge v Laškem in posledično so bili priča katastrofalnim
poplavam v začetku novembra 1998, hitrejši je bil dotok poplavnih voda do sotočja v Celju,
razširila se je tudi poselitev na poplavne ravnice.
V današnjem času imamo zelo napredne sisteme zgodnjega opozarjanja pred poplavami ter
obveščanja in reševanja. Pomoč ob poplavah in odpravljanju posledic poplav je dobro
organizirana in je primerljiva z organiziranostjo in tehnično usposobljenostjo za opravljanje
teh dejavnosti z najboljšimi v svetu. Področje, kjer lahko dosežemo pomembne spremembe
predvsem v preventivi pred poplavami, je prostorska politika in prostorsko planiranje.
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Potreben je še nadaljni razvoj sistemov za opozarjanje pred poplavami, ne smemo pa pozabiti
na pomen ozaveščanja prebivalcev na nevarnost poplav, saj lahko že sami veliko pripomorejo
k večji varnosti in posledično k zmanjšanju škode (Polajnar, 2011).

5. DOŽIVLJANJE NARAVNIH NESREČ
V javnosti obstaja veliko mnenj o ravnanju ljudi med naravnimi nesrečami ter o razsežnosti
posledic, ki jih takšni dogodki pustijo na prizadetih. Zelo pogosto se povezuje nesreče s
paničnim vedenjem množic, hudimi in dolgotrajnimi duševnimi posledicami prisotnih na
kraju dogodka ter z raznimi oblikami nesocialnega vedenja, kot so ropi in tatvine. Takšne
predstave so v večini primerov napačne in v praksi ne držijo, vplivajo pa na ukrepanje po
nesrečah in organizacijo pomoči. Polič (2010, str. 140) navaja več primerov, kako ima lahko
nepoznavanje človeškega vedenja ob nenadnih naravnih dogodkih (nesrečah) škodljive
posledice:
o v prvi fazi je načrtovanje in ukrepanje med nesrečami manj učinkovito;
o zaradi prepričanja o panični naravi ljudi se lahko predhodna opozorila predolgo
zadržuje ali so nezadostna;
o pomoč ob naravnih nesrečah je pogosto močno vodena in temelji na nadzoru, ker velja
prepričanje, da so prizadete množice neorganizirane in neusklajene in zato nesposobne
pomagati same sebi;
o velja prepričanje, da mora pomoč izhajati s strani neprizadete skupnosti, ker se
prizadeti skupnosti pripisuje šokiranost ter zmedeno vedenje;
o predvidevanje o nesocialnem vedenju vodi v ostrejše varnostne ukrepe.
Naravne nesreče in njihove posledice preučujemo z dveh vidikov. Prvi je fizični in se nanaša
in preučuje fizične vzroke in posledice, ki nastanejo v naravnem in kulturnem okolju kot
posledica naravne nesreče. Samo fizično dogajanje je lahko relativno kratkotrajno, na primer
porušitev stavbe zaradi potresnega sunka. Drugi vidik preučevanja pa se osredotoča na
posledice, ki jih naravne nesreče pustijo na ljudeh, njihovem duševnem stanju in morebitni
krizi moralnih vrednot, ko naj bi prihajalo do ropov in drugih kaznivih dejanj. V splošnem
(mnenje množic in stališče medijev) velja mnenje, da so te posledice dolgotrajnejše in lahko
trajajo več mesecev in celo leta (Polič, 2010).
V nadaljevanju se bom osredotočila na ta drugi vidik preučevanja naravnih nesreč, saj me
zanima, kako ljudje dojemajo naravne nesreče, kakšni so vzorci vedenja med nesrečami ter
kako se spopadajo s posledicami, ki jih ti dogodki pustijo v njihovem okolju, skupnosti in
navsezadnje na njih samih.
Ločimo dva pogleda na doživljanje nesreč. »Prvi pogled predstavlja nesreče kot zelo hude in
travmatične življenjske dogodke, ki pri prizadetih povzročijo močne, globoke in negativne
psihične posledice« (Polič, 2010, str. 141). Drugi pogled je nasproten prvemu in pravi, da ima
nesreča različne učinke, ki niso nujno le negativni. »Mnogi od negativnih so razmeroma
kratkotrajni, različne težave žrtev pa bolj povezane z organiziranimi odzivi po dogodku kot pa
z njim samim. O tem govori pristop socialne spužve, po enostavni primerjavi skupnosti s
spužvo, ki se pod pritiskom sicer začasno deformira, a se hitro vrne v običajno stanje« (Polič,
2010, str, 141). Prvi pristop imenujemo pristop individualne travme, a je med strokovnjaki
vse več zagovornikov pristopa socialne spužve. Deloma lahko oba pristopa štejemo kot
pravilna, saj velja, da večina ljudi ne bo imela hudih psihičnih posledic zaradi nesreče,
medtem ko se določen odstotek prizadetih lahko sooča s posebnimi psihičnimi težavami kot
so travme in depresije (Polič, 2010).
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5.1. ZAZNAVANJE NEVARNOSTI IN OGROŽENOSTI
Zaznavanje ogroženosti ni nujno usklajeno z dejansko stopnjo ogroženosti. Ljudje presojajo
verjetnost naravnih nesreč subjektivno, kar vpliva na njihovo vedenje in spoprijemanje z
nevarnostjo. Pogosto objektivna nevarnost in njena subjektivna zaznava nista ustrezno
usklajeni. Izsledki mnogih raziskav kažejo, da se prebivalci nevarnejših krajev za obstoječo
nevarnost ne menijo nič bolj v primerjavi s prebivalci varnejših območij. To priča o
subjektivnosti zaznavanja, od česar pa je odvisna tudi pripravljenost ljudi na naravni dogodek,
ki ima lahko zanje hude posledice (Polič, 2010). Tako tudi Ogrin (2009, str. 51) navaja
problem subjektivnosti in kratkoročnega spomina v povezavi s podnebnimi in vremenskimi
razmerami, zaradi česar se nam dogodki v zadnjih letih zdijo izjemni. Resnica je precej
drugačna, kar nam dokazujejo razni pisni viri kot so kronike in v primeru vremenskih razmer
tudi rekonstrukcije preteklih razmer.
Ljudje pogosto ne upoštevajo nevarnosti, ki jo predstavljajo različne nesreče, čeprav se je
danes morda zavedajo bolje kot kdajkoli prej. Obstajajo najmanj štirje razlogi, zakaj se
zaznave nevarnih razmer bistveno razlikujejo od zaznav običajnega, vsakdanjega okolja
(Ittelson in sod., 1974; cv: Polič, 1990):





nesreče so redke, niso del vsakdanjega življenja, zato ljudje grožnjo vidijo kot možno
in oddaljeno, ne kot takojšnjo in stvarno;
so dogodki, nad katerimi imajo ljudje le omejen nadzor;
pogosto zahtevajo velike prilagoditve v načinu življenja, ljudje pa velike spremembe
neradi sprejmejo;
obveščanje o nevarnosti je pogosto dvoumno in ne zagotavlja dovolj informacij, kar
vodi v netočne sodbe, ki se razlikujejo od običajnih v normalnem okolju.

Ljudje naj bi bili nagnjeni k podcenjevanju nevarnosti in se nanjo ne odzivamo zaradi težnje
po nadzorovanju svojega življenja. Dejstvo je, da smo v vsakdanjem življenju izpostavljeni
mnogim nevarnostim, kot so na primer padec dvigala, udarec strele, bolezen, naravne nesreče
in drugo. Ne moremo namenjati pozornosti vsem nevarnostim, saj bi bili v tem primeru
obsedeni in popolnoma zasedeni z nevarnostjo, kar bi nam onemogočilo normalno življenje.
Iz tega razloga marsikatero nevarnost zanemarimo. Razumljivo bi bilo, da bi zanemarjali
predvsem tiste naravne nesreče, katerih verjetnost, da nas doletijo, je zelo majhna (na primer
padec meteorita).
Raziskave so pokazale, da je glavni dejavnik pri subjektivni presoji verjetnost nevarnosti,
velikost možne škode pa nima pomembnega vpliva na subjektivno zaznavo nevarnosti (Polič,
2010). Zavedanje nevarnosti je večje za naravne dogodke, ki so v določenem okolju
pogostejši (Polič, 1990). Nekatere raziskave so pokazale razlike v točnosti ocenjevanja poplav
s strani kmetovalcev glede na pogostnost poplav na eno leto ali dve in redkejših poplav, ki se
pojavljajo vsakih pet ali šest let. Slednje, redkejše poplave, v zavesti kmetovalcev niso
predstavljale (pomembne) nevarnosti (Whyte, 1986; cv: Polič, 1990).
Leta 1999 je bila opravljena raziskava, s katero so želeli ugotoviti, kako Slovenci zaznavajo
ogroženost zaradi naravnih nesreč različnih vrst. Odgovori anketirancev so temeljili na
poznavanju Slovenije oziroma njihovi lastni predstavi o naravnih nesrečah na ozemlju
Slovenije. Sodelujoči so morali oceniti stopnjo ogroženosti v svojem kraju zaradi šestih vrst
naravnih dogodkov oziroma naravnih nesreč (Polič, 2010).
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Slika 34: Zaznava ogroženosti zaradi različnih vrst naravnih nesreč (anketa leta 1999 med
naključno izbranimi Slovenci)

Vir: Polič, 2002, str. 319; cv: Polič, 2010, str. 143.
Pokazalo se je, da ima večji vpliv na zaznavo ogroženosti pogostnost posameznega pojava kot
njegova teža. Pri interpretaciji rezultatov raziskave je treba upoštevati pogostnost posameznih
nesreč v krajšem času pred izvedbo ankete (v Posočju je bil leto pred anketiranjem hud potres;
na sliki 34 vidimo, da se ljudje v povprečju počutijo bolj ogrožene zaradi potresa kot na
primer zaradi poplav, ki so sicer pogostejše v slovenskem prostoru). Prav tako moramo
razlagati rezultate raziskave z zavedanjem o neenakomerni ogroženosti posameznih območij
zaradi določenih vrst nesreč. Polič (2010, str. 143) je mnenja, da bi bile ocene ogroženosti
zaradi zemeljskih plazov višje kot posledica dogajanja v Logu pod Mangartom. Takšne stvari
ostanejo v zavesti ljudi in jih naredijo bolj občutljive na tovrstne nesreče. Tudi ocena
ogroženosti zaradi potresov je glede na potresno ogroženost Slovenije precej nizka. Vse to
kaže na pomanjkanje zavedanja nevarnosti pri ljudeh.
Poleg nedavnosti, pogostnosti in teže nesreče na zaznavo nevarnosti vplivajo tudi mediji. Bolj
je določena nesreča medijsko odmevna, dlje časa ostane v zavesti ljudi (primer Černobila). Do
sedaj še neomenjeni dejavnik je osebna ranljivost. Upravičena je domneva, da se bodo
ljudje, ki so nesrečo že doživeli, tovrstnih dogodkov manj bali, saj je v človeški naravi, da se
znanih stvari manj bojimo. S preživetjem nesreče se zmanjša zaznava lastne ranljivosti, kar
tudi prispeva k zmanjšanju strahu (Polič, 1990).
Polič (2010, str. 143) razlaga podcenjevanje ogroženosti s pristransko težnjo po normalnosti.
To ima posledice v pripravljenosti in ukrepanju ob naravnih nesrečah. Ljudje smo nagnjeni k
ustaljenosti, normalnosti, predvidljivosti dogodkov. Zaradi tega je pogosta napaka, ki privede
do netočnega zaznavanja nevarnosti, iskanje nekega pravilnega – predvidljivega vzorca
pojavljanja nesreč, na primer prepričanje, da se poplave pojavljajo vsakih 5 ali 10 let, in da se
nedavna velika povodenj v bližnji prihodnosti gotovo ne bo ponovila (Polič, 1990).
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Preglednica 2: Značilni pogledi na možnost nesreče
Odstranitev nesreče
Zanikanje ali tajitev
njenega obstoja
»Tukaj ni poplav, le
visoka voda.«

Odstranitev negotovosti

Zanikanje ali tajitev Narediti
jo
za
njenega ponavljanja gotovo, predvidljivo
»Strela nikoli ne »Sedem let obilja in
udari dvakrat na isto nato
sedem
let
mesto.«
lakote.«
»Tukaj se to ne more »To je muhavost »Poplave
pridejo
zgoditi.«
narave.«
vsakih pet let.«
Vir podatkov: Kates, 1976; cv: Polič, 1990, str. 165.

Negotovost je višja
sila
»To je v božjih
rokah.«
»Vlada skrbi za to.«

Pri ocenah nevarnosti določenih dogodkov tem dogodkom pripisujemo neko verjetnost in se
v skladu s svojo oceno verjetnosti dogodka tudi vedemo. Naše ocene so običajno
poenostavljene, zanje nimamo vseh potrebnih vhodnih podatkov. Pogostejših naravnih nesreč
se bolje spomnimo in si jih lažje zamislimo, zato se nam zdijo bolj verjetne. Pogoste pa so
napačne ocene pogostnosti in verjetnosti nedavnih dogodkov ali tistih, ki so v nas pustili
močan čustven vtis. Pod vplivom teh dejavnikov je človeška presoja netočna in subjektivna.
Nadaljnji problem takšnih ocen in sodb izhaja iz pretirane prepričanosti o pravilnosti
lastne sodbe. Ljudje se običajno ne zavedamo, da so naše ocene nevarnosti osnovane na
nezadostnih in pomanjkljivih podatkih. Prepričanje o pravilnosti lastne sodbe je lahko
nevarna, saj se ne zavedamo njene nepravilnosti ter posledično ne čutimo potrebe po
pridobivanju novih informacij (Polič, 1990).
Dejavnike, ki vplivajo na oceno nevarnosti, bi lahko razvrstili v tri skupine (Whyte, 1986; cv:
Polič, 1990, str. 167):




osebnostne značilnosti (nivo izobrazbe, spol, starost, starševstvo, anksioznost itd.),
situacijski dejavniki (posameznik na situacijo nima vpliva, neprostovoljna
izpostavljenost, nedavnost dogodka, otroci v nevarnosti, velika medijska pozornost
itd.),
značilnost tveganja (nizka verjetnost, neznana nova nevarnost, število smrtnih žrtev od
določenem dogodku itd.).

5.1.1. Subjektivno zaznavanje
Presoja verjetnosti naravne nesreče vpliva na vedenje prizadetih in ustreznost njihovega
spoprijemanja z nevarnostjo. Velika objektivna nevarnost ni nujno povezana z ustrezno
subjektivno zaznavo te nevarnosti. Zaznavanje tveganja in nevarnosti je namreč zelo
subjektivno, od tega je odvisna tudi pripravljenost ljudi na krizni dogodek (Polič, 2010).
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Slika 35: Krivulja spominjanja določenih naravnih nesreč v odvisnosti od časa, ki je pretekel
od posamezne naravne nesreče, po rezultatih nemške študije iz leta 2001

Vir: Horvat, Jeršič, Papež, 2008, str. 207.
Iz slike 35 vidimo, da s pretekom časa zelo hitro zbledi spomin na naravne nesreče. Dlje časa
kot preteče, manj je ljudi, ki določeno naravno nesrečo še ohranjajo v spominu. Naravne
nesreče izpred desetih let se, po predstavljenih rezultatih nemške študije, spominja nekaj več
kot polovica ljudi. Ta delež upade na slabo četrtino po tridesetih letih od naravne nesreče. Po
štirideset in več letih je delež ljudi, ki se spominjajo naravne nesreče izjemno nizek, pade pod
10 %.
Tako se zgodi, da se po hudem razdejanju, ki ga poplave pustijo za seboj, zdi, kot bi nas
poplave s svojim obsegom in višino vode presenetile, čeprav smo bili v preteklosti že priča
tako obsežnim poplavam (Polajnar, 2011). Problem je ravno v subjektivnem zaznavanju, saj
naravne nesreče ostanejo v človeškem spominu le določen čas. Z leti spomin bledi, ljudje se
počutijo varnejše, zato niso pripravljeni na poplave. To ima posledice glede pripravljenosti na
različno ukrepanje, kot je na primer zavarovanje, gradbeni posegi (Polič, 2010).

6. POVZETEK INTERVJUJEV
Poleg kabinetnega dela, opravljenega na podlagi literature in kartografskega gradiva, sem
opravila tudi terensko delo. Pogovarjala sem se z osmimi prebivalci poplavnih območij v
porečju Kamniške Bistrice ter z njimi opravila krajši strukturiran intervju. Zanimalo me je, ali
se zavedajo, da živijo na poplavnem območju, kakšne so njihove dosedanje izkušnje s
poplavami, s katerimi protipoplavnimi ukrepi se zavarujejo, kadar jih poplave ogrožajo. Poleg
tega sem jih vprašala tudi, koliko časa že živijo na tem območju ter ali so ob vselitvi/priselitvi
vedeli za ogroženost zaradi poplav. Eno ključnih vprašanj je bilo, če se počutijo varne ali
ogrožene, čutijo strah pred poplavami, jih ogroženost zaradi poplav obremenjuje. Po potrebi
sem jim zastavila različna podvprašanja, da sem dobila več informacij.
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Lahko povzamem, da se domačini kar dobro zavedajo nevarnosti, saj je mnogim v preteklosti
že poplavljalo. Posledično se zavedajo, da živijo na poplavnem območju, vendar do prvih
poplav (pri njih ali pri sosedih) tega niso vedeli.
Spominjajo se predvsem poplave novembra 1990, ko je mnogim poplavna voda zalila kleti in
s tem povzročila ogromno škodo. Nekaterim so veliko škodo ponovno povzročile poplave leta
1998. Domačini so mnenja, da si sami ne morejo kaj dosti pomagati, kot najpogostejši ukrep
navajajo izpraznitev kleti, prenos imetja v zgornje prostore. Poleg tega uporabijo
protipoplavne vreče za gradnjo zasilnih nasipov, glede ostalih, dolgoročnejših ukrepov, se
zanašajo na občino. Izrazili so tudi mnenje, da se struge ne čisti dovolj oziroma se vanjo v
osnovi preveč odlaga. To me je pozitivno presenetilo, saj nisem vedela, ali jim je ukrep
čiščenja struge znan, ter do kolikšne mere se zavedajo pomena tega preventivnega ukrepa.
V Nožicah sem bila še posebej pozorna na starost zgradb na poplavnem območju. Opazila
sem, da so tam tako stare kot nove gradnje, razlika med njimi je le v tem, da nove hiše niso
podkletene. Povedali so mi, da danes ne izdajajo več dovoljenj za podkletitev hiš zaradi
poplavne ogroženosti. V 70. letih, ko so nekateri izmed vprašanih gradili hiše, jim ni nihče
niti omenil poplavne nevarnosti, sami pa, kot so navedli, tega območja niso poznali. V
primeru, da bi za nevarnost vedeli, bi se za gradnjo vseeno odločili, vendar ne bi gradili
podkletenih hiš. Za takšno neprimerno gradnjo krivijo izdajatelje gradbenih dovoljenj.
Slika 36: Poplavno ogrožene hiše v Nožicah

Foto: Alenka Kodra, 2016.
Dodala bi še mnenje domačinov iz Šmarce in Nožic, da je leta 2011 zgrajeni nasip
pripomogel k poplavni varnosti, saj bi bilo brez njega v zadnjih letih mnogo več hiš
poplavljenih. To je nujno potrebno kritično ovrednotiti, saj lahko pričakujemo takšno mnenje
s strani tistih, ki jih je nasip res obvaroval pred poplavnimi vodami, zagotovo pa se z njimi ne
bi strinjali prebivalci poplavnega območja, ki so kljub nasipu še vedno ogroženi.
Glede občutka varnosti oziroma ogroženosti so povedali, da se počutijo ogrožene. Ob
močnejših padavinah se ne počutijo varne, takrat pozorno spremljajo nivo vode v strugi
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Kamniške Bistrice, da lahko še pravočasno vsaj nekaj imetja rešijo pred poplavnimi vodami.
Nevarnosti poplav se zavedajo, kar verjetno lahko pripišem zlasti poplavam leta 1990.
Omenjenega leta so bile vode izjemno visoke, hkrati so te poplave še ohranjene v spominu
ljudi, ki na območju živijo že od 70. let prejšnjega stoletja. Verjetno bi ljudje glede dojemanja
ogroženosti odgovarjali drugače pred letom 1990. Nihče ni navedel poplav leta 1933 ali 1964,
kar kaže na to, da se ohranja le spomin na poplave, ki jih je človek doživel sam. Informacija o
poplavah v preteklosti se hitro izgubi, čeprav je še kako pomembna za ljudi, ki živijo na
poplavnem območju in bi lahko imela ključno vlogo pri pripravi in ukrepanju ob naslednjih
poplavah.
Ponovno se je izkazalo, da se večinoma ukrepa šele po poplavah in je premajhen poudarek na
preventivnih ukrepih. Temeljna napaka je v tem, da se je poselitev širila na poplavne ravnice,
ki bi jih morali prepustiti reki.
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7. SKLEP
Naravne nesreče so se vedno dogajale in se vedno bodo. Enako velja za poplave v porečju
Kamniške Bistrice. Kamniška Bistrica je največji slovenski hudournik s številnimi
hudoruniškimi pritoki. Zlasti v svojem povirnem delu prejme velike količine padavin, ki
skupaj z značilnimi velikimi strmeci, povzročajo erozijo bregov, hudourniške poplave ter v
nižinskem delu porečja nižinske poplave.
Včasih so ljudje dobro poznali naravo in živeli v sožitju z njo. Opazovali so naravo vodotoka
in se zavedali nevarnosti, ki jo pomenijo poplave. Znanje se je prenašalo iz generacije v
generacijo, poselitev so prilagodili naravnim razmeram, saj so vedeli, da se tako najlažje in
najbolj učinkovito obvarujejo pred nevarnostjo poplav. Na žalost je razvoj tehnologije vodil v
prepričanje, da poplave lahko preprečimo. Posledično se je poselitev širila na poplavne
ravnice. Poplavna ravnica je območje, ki je namenjeno razlivanju visokih voda. Včasih so bili
na poplavnih ravnicah le gozdovi in travniki, da je bila škoda ob poplavah čim manjša. V
prepričanju, da z različnimi posegi lahko zadržijo tudi visoke vode v strugi ali jih preusmerijo
drugam, se ljudje niso ozirali na vzorce dotedanje poselitve in so marsikje poselili celotne
poplavne ravnice.
Pri preučevanju poplav je pomemben vidik, kako ljudje doživljajo naravne nesreče in kako se
nanje odzivajo. To namreč vpliva na pripravljenost ljudi in ukrepanje ob naravnih nesrečah. V
človeški naravi je, da težimo k normalnosti. Poplave so izreden dogodek, ki zahteva velike
prilagoditve, nad njimi nimamo nadzora, zato subjektivna ocena nevarnosti pogosto odstopa
od objektivne nevarnosti. Pretekle dogodke tudi dokaj hitro pozabljamo, kar prav tako vpliva
na oceno nevarnosti in dojemanje ogroženosti.
Na podlagi opravljenih intervjujev z nekaj prebivalci poplavnih območij v porečju Kamniške
Bistrice lahko zaključim, da se nevarnosti poplav dokaj dobro zavedajo. Počutijo se ogrožene,
zlasti ob močnejših padavinah. K temu zagotovo prispeva še dobro ohranjen spomin na
posledice poplav leta 1990 in 1998.
Priporočljiv ukrep v zagotavljanju protipoplavne varnosti je prepustitev poplavnih ravnic
rekam, saj so poplavne ravnice namenjene razlivanju visokih voda.
8. SUMMARY
Natural disasters have always happened and always will. The same applies to the floods in the
basin of the Kamniška Bistrica River, which is the largest Slovenian torrent with many
torrential tributaries. Especially in its headwater part it receives a large amount of rainfall,
which, together with the typical large staring, causes erosion of the banks, flash floods and in
the lowland part of the basin lowland flooding.
People used to be well aware of the nature and used to live in the coexistence with it. By
observing the nature of the river they got the awareness of the dangers posed by flooding.
Knowledge was passed from generation to generation, so settlements were adapted to natural
conditions, because they knew this was the easiest and also the most effective way to protect
themselves against the risk of flooding. Unfortunately, the development of technology led to
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the belief that flooding can be prevented. Consequently, the settlement spread onto flood
plains. Flood plain is an area aimed at high water blending. In the past, there used to be only
forests and meadows in flood plains, so the damage caused by flooding was minimized.
Convinced that the various interventions may retain the high water in the river canal or can
divert it elsewhere, people have not observed the examples of the already existed settlements
and have in many places inhabited the entire floodplain.
In the study of the floods it is important to observe how people experience natural disasters
and how they respond to them, which has an impact on people's readiness to respond to
natural disasters. It is in human nature to tend to normality. Floods are an extraordinary event
that requires major adaptions. We have no control over them, thus a subjective assessment of
the threats deviates from the objective danger. Past events are also fairly quickly forgotten,
which affects the assessment of the danger and threat perceptions.
On the basis of interviews with some residents of flood-prone areas in the basin of the
Kamniška Bistrica River I can conclude that they are quite well aware of the risk of floods.
They feel threatened, particularly during heavy rainfall. Still well preserved memory of the
consequences of floods in 1990 and in 1998 definitely contributes to their awareness of the
threat.
Recommended action in providing flood protection is leaving flood plains to rivers as the
purpose of flood plains is high water blending.
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