UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

ROK TOMŠIČ

Poplavna ogroženost Zgornje Pivke
Zaključna seminarska naloga

Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

ROK TOMŠIČ

Poplavna ogroženost Zgornje Pivke
Zaključna seminarska naloga

Mentor: izr. prof. dr. Karel Natek

Univerzitetni študijski program prve stopnje
GEOGRAFIJA (enopredmetno)

Ljubljana, 2016

Zahvala
Zahvaljujem se mentorju, izr. Prof. dr. Karlu Natku za vso strokovno pomoč pri izdelavi
zaključne seminarske naloge ter za čas, ki mi ga je posvetil.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi ostalim profesorjem na oddelku, saj mi je pridobljeno
znanje, ki so mi ga posredovali pri predavanjih in seminarjih, koristilo pri izdelavi te naloge, ne
dvomim pa, da ga bom s pridom znal uporabiti tudi v prihodnje.
Zahvaljujem se tudi dr. Gregorju Kovačiču, za vso pomoč in nasvete ter podatke, ki so bili
nepogrešljivi pri mojem delu.
Zahvaljujem se tudi vsem ostalim, ki so mi pri delu pomagali z informacijami ter vsem, ki ste
me na kakršen koli način podpirali pri študiju in mi pomagali!

Posebna zahvala gre tudi mojemu dedku, Danijelu Tomšiču – Danilotu, za vso pomoč in
neprecenljivo znanje o domačih krajih in okolici, brez njegovih nasvetov bi marsikatera
zgodba, ki sem jo izvedel pri svojem delu, ostala neodkrita.

Izvleček
Pokrajina med Knežakom, Bačem in Koritnicami leži v jugozahodnem delu Slovenije in
predstavlja najvišji del pokrajine, imenovane Zgornja Pivka. Na južnem in vzhodnem delu jo
omejujejo obronki Snežniške planote, na zahodu pa jo greben vzpetin ločuje od flišnega sveta
doline Reke in Brkinov.
Naloga obravnava pojav poplav na tem območju. S preučitvijo osnovnih geoloških,
hidrogeografskih, geomorfoloških in podnebnih značilnosti avtor poskuša razložiti dinamiko
poplav, na podlagi obeh obsežnih poplav, ki sta preučevano območje prizadeli leta 2014 pa
poskuša oceniti stopnjo poplavne ogroženosti območja ter poiskati morebitne rešitve
problema oziroma preventivne ukrepe, ki bi omejevali škodo zaradi prihodnjih poplav.
Ključne besede: Zgornja Pivka, Knežak, Bač, Koritnice, poplave, ojezeritev, kraško polje

Abstract
The land area with the village settlements of Knežak, Bač and Koritnice lies in the
southwestern part of Slovenia and represents the highest part of the Zgornja Pivka region.
From the south and the east it is limited by the foothills of the Snežnik plains, and from the
west by a hill ridge, which separates it from the flysch-based valley of the River river and Brkini
region.
This research deals with the issue of the floods that occur in the area. The author explains the
dynamics of the floods and their causes by examining geological, hydrogeographical,
geomorphological and climate properties of the area, and focuses on the two major floods of
2014 in the goal of explaining the dangers that the floods represent for the area’s population
and explore the possible solutions for the problem.
Key words: Zgornja Pivka, Knežak, Bač, Koritnice, flooding, lakes, karst field
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1. Uvod
Leto 2014 je bilo med najbolj namočenimi v zadnjem desetletju. Dolgoletna padavinska
povprečja so bila presežena praktično na območju celotne Slovenije, in na območju Dinarske
pregrade je marsikje v celem letu količina padavin presegla 3000 mm (Rekordno toplo in
izjemno namočeno leto 2014, 2014).
Izjemna količina padavin je botrovala številnim nevšečnostim, med katerimi se je v spomin
prebivalstva gotovo najbolj zasidral februarski katastrofalni žledolom. Ne smemo pa pozabiti
na hude poplave, ki so prav tako prizadele mnoga območja po državi, nekatera celo dvakrat v
istem letu.
Eno od območij, ki ga je prizadel tako žledolom, kot tudi dve obsežni poplavi, je tudi manjša
kraška depresija z naselji Knežak, Bač in Koritnice. V svoji nalogi sem se osredotočil predvsem
na poplave in nevarnosti, ki jih le-te predstavljajo za prebivalce omenjenih vasi. Presenetilo
me je, da omenjeno območje ni uvrščeno v seznam poplavno ogroženih območij, saj se večina
literature, ki obravnava poplave na območju Zgornje Pivke, z izjemo del ali člankov nekaj
avtorjev, ukvarja s poplavnim svetom ob strugi ponikalnice Pivke, ali pa s številnimi
presihajočimi jezeri, ki jih najdemo v tem delu Pivške kotline.
Sam sem na tem območju doživel že tri obsežnejše poplave, po besedah starejših prebivalcev
pa je bilo podobnih dogodkov v preteklosti še več, zato sem mnenja, da je tematika, s katero
se ukvarja ta naloga, izjemno zanimiva za preučevanje, tako iz zgodovinskega vidika kot tudi iz
vidika splošne uporabnosti. Razumevanje dinamike poplav, ki se tu pojavljajo, bi lahko
pripomoglo k boljšemu prostorskemu načrtovanju v primeru gradnje novih stanovanjskih in
ostalih objektov, boljše poznavanje najbolj ogroženih območij pa bi pripomoglo k
preprečevanju širjenja naselij na površine, kjer se poplave pojavljajo in katerih namembnost
bi morala biti temu prilagojena.

1.1. Namen in cilji
Namen te zaključne raziskave je na podlagi dogodkov, ki sem jim bil priča v letu 2014, izboljšati
razumevanje dinamike poplav, ki se pojavljajo na tem območju.
Pri raziskavi sem si zastavil naslednje cilje:





S pomočjo lastnih opažanj in podatkov iz drugih virov, opisati dogajanje med obema
poplavnima dogodkoma v letu 2014;
Ugotoviti, kolikšna je stopnja ogroženosti pred poplavami posameznih naselij na
preučevanem območju;
Preučiti stopnjo prožnosti oziroma sposobnosti lokalne skupnosti na uspešno
odzivanje na probleme, ki jih predstavljajo poplave;
Izdelati karto poplavnega območja in na njej prikazati obseg poplavljenih površin ter
pomembnejše protipoplavne ukrepe.

1.2. Metodologija
Moje delo v veliki meri temelji na lastnih opažanjih iz terenskih ogledov v času poplav. Redni
ogledi in spremljanje razmer so mi omogočili boljše razumevanje dogajanja, v pomoč pa mi je
bilo tudi dejstvo, da gre za moje domače okolje in mi je že vnaprejšnje poznavanje terena
precej olajšalo delo.
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Osnova za poglobljeno raziskovanje tematike poplav je pregled obstoječe literature. Ob
pomanjkanju dokumentiranih zgodovinskih virov mi je bila pri raziskovanju dogajanja v
preteklosti v veliko pomoč kronika župnišča v Knežaku, kjer so ohranjeni najstarejši zapisi o
poplavah, ki so se tu pojavljale. Znanstveno podlago o izbrani tematiki sem pridobil z branjem
literature oziroma člankov o geografskih značilnostih območja, njegovem geološkem in
geomorfološkem razvoju, pa tudi ob uporabi geoloških kart in tolmačev.
Pri razumevanju vzrokov za pojav poplav sem iz internetnih in ostalih virov pridobil podatke o
padavinah ter splošnih klimatskih značilnosti tega območja. Podatke o padavinah sem pridobil
iz spletnega portala oziroma arhiva podatkov meteoroloških postaj Agencije Republike
Slovenije za Okolje, pri čemer sem ob pomanjkanju meteorološke postaje na sami lokaciji
poplav upošteval podatke avtomatske merilne postaje Ilirska Bistrica-Trnovo, ki so zaradi
njene bližine po mojih ocenah najbolj relevantni.
V veliko pomoč so mi bili tudi podatki, ki mi jih je posredoval Dr. Gregor Kovačič, ki je v času
poplav velikokrat obiskal prizadeto območje in opravljal meritve pretokov hudournikov in
spremljal spreminjanje vodostaja v velikem poplavnem jezeru, ki se je oblikovalo v dnu kraške
kotanje med Knežakom, Bačem in Koritnicami.
Opažanja iz terena, podatki iz ustnih virov gasilcev in ostalih, ki so bili v času poplav na terenu
ter so bili posledično podrobneje seznanjeni s problematiko, pa tudi letalski posnetek območja
v času najvišjega vodostaja novembra so mi služili kot osnova za izdelavo karte poplavnega
območja. Izdelave karte sem se lotil računalniško, s programom ArcMap 10.3, kot osnovno
podlago pa sem uporabil digitalni model reliefa, narejen s pomočjo laserskega snemanja
(Lidar), ki sem jih pridobil iz podatkovne baze v računalniški učilnici GIKL na oddelku Geografije
Filozofske Fakultete UL.
Pri ugotavljanju poplavne ogroženosti posameznih vasi sem si pomagal s podatki o
intervencijah gasilcev PGD Knežak ter PGD Koritnice, kjer so omenjene tudi hišne številke, kjer
je bilo posredovanje potrebno, zato sem lahko pri izdelavi karte lahko natančneje določil
kritične lokacije. Na ta način sem pridobil boljšo vizualno podobo dogajanja, ob pogledu na
lokacije intervencij pa je bilo mogoče ugotoviti tudi določeno povezanost med samo lokacijo
ter poplavno ogroženostjo, kar bom natančneje razložil v sledečih poglavjih.

1.3. Hipoteza
V svoji nalogi sem si zastavil preučiti eno samo hipotezo: zaradi vseh poplavnih ukrepov,
izvedenih v času izrednih razmer med poplavama februarja in novembra leta 2014 se je
poplavna ogroženost na preučevanem območju zmanjšala.
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2. Pregled dosedanjega preučevanja območja
O območju Zgornje Pivke je bilo v preteklosti napisanih že kar nekaj del in člankov, ki so mi
služili kot znanstvena podlaga pred začetkom preučevanja problematike, na katero se
osredotoča ta naloga.
Najboljši zgodovinski vir o poplavah sem našel v kroniki župnišča v Knežaku, kjer obstajajo
zapisi, ki zajemajo večje poplavne dogodke od leta 1851 do 1965. Imena avtorjev zraven
zapisov se ne pojavljajo, najverjetneje pa je šlo za duhovnike, ki so delovali na tem območju in
beležili pomembnejše dogodke.
Prvi je o geoloških, geomorfoloških in hidroloških značilnostih Pivške kotline pisal že A. Melik.
V svojem delu Pliocenska Pivka (1951) razlaga nastanek doline pri Koritnicah kot posledico
erozijskega delovanja prvotnega toka reke Pivke v pliocenu, v delu Kraška polja Slovenije v
pleistocenu (1955) pa piše o geomorfoloških procesih v tem predelu ter vršaju med
Koritnicami, Bačem in Knežakom, ki ga je reka tu odložila, ko je ob prehodu v ravnino njen tok
izgubil svojo erozijsko moč.
M. Pleničar (1959) v separatu Geologija – razprave in poročila – 5. knjiga z naslovom Tektonski
okni pri Knežaku opisuje lokaciji pri Zagorju ter Knežaku (kjer je ta pojav izrazitejši), kjer se na
edinem mestu v celotnem območju, na katerega se osredotočam v svoji nalogi, na površini
pojavlja fliš ter o vplivih, ki jih ima flišna matična podlaga plitvo pod površjem zahodnega roba
območja na njegove hidrogeografske značilnosti.
V prvi knjigi zbornika Ljudje in kraji ob Pivki (1975) o območju pišeta N. Kovačič, ki je opisala
splošne fizične geografske značilnosti Pivške kotline, studence v Žlebovih pod Veliko Milanjo
pa omenja kot možni prvotni izvir reke Pivke, in P. Habič, ki podrobneje opisuje povirni del
reke Pivke pri Zagorju ter njeno hidrološko zaledje vključno z njegovimi geološkimi
značilnostmi in presihajočimi jezeri.
A. Kranjc (1985) v drugi knjigi zbornika Ljudje in kraji ob Pivki podrobneje opisuje poplavni svet
ob reki Pivki in obsegu poplavnega sveta ter geoloških, reliefnih, podnebnih in hidroloških
osnovah za nastanek poplav, opisuje pa tudi njihovo dinamiko, trajanje, pogostost ter človeški
faktor oziroma njegov vpliv na poplave. Žal pa se posveča predvsem poplavam ob sami strugi
reke Pivke in presihajočih jezerih v okolici, območja, ki ga obravnava ta naloga, pa ne omenja
kot poplavno ogroženega.
J. Mulec, A. Mihevc in T. Pipan (2005) v članku Presihajoča jezera na Pivškem pišejo o
morfoloških značilnosti presihajočih jezer, njihovih podzemnih povezavah z reko Pivko,
biološki pestrosti tega predela, človekovem odnosu do presihajočih jezer, omenjajo pa tudi
poplave ob močnih padavinah novembra 2000.
O problematiki poplav na preučevanem območju je v novejšem obdobju največ pisal G.
Kovačič, ki je v svojem članku Poplava na območju Bača, Knežaka in Koritnic novembra 2000
(2005) podrobneje opisal razmere, ki so privedle do nastanka poplav, pa tudi njihov obseg in
trajanje, dotakne pa se tudi posledic, ki so jih prinesle za tukajšnje prebivalce. Leta 2006 je
izdal še članek Razvoj površja v povirju Pivke, v katerem opiše geološko sestavo površja,
ukvarja pa se tudi z nastankom oziroma nadaljnjim geomorfološkim razvojem površja tega
območja ter v povezavi s slednjim predstavi tudi možne teorije.
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3. Geografski oris preučevanega območja
3.1. Lega
Preučevano območje zajema najjužnejši del kotline Zgornja Pivka, kjer se nahajajo vasi Knežak,
Bač ter Koritnice. Bolj ali manj uravnano dno depresije, ki ima določene značilnosti kraškega
polja, se polagoma dviguje od zahodnega dela, kjer na nadmorskih višinah med okrog 570 in
580 metri ležita naselji Knežak in Bač proti vzhodnemu delu z vasjo Koritnice, ki leži na 625 m
nadmorske višine.
Slika 1: Pogled iznad Koritnic na kraško kotanjo, v ozadju naselji Bač in Knežak

Avtor: Rok Tomšič, 2016

Na vzhodu in jugu ravnina prehaja v višji, hribovit relief, ki ga predstavljajo obronki Snežniške
planote. Začne se Vzhodno od vasi Bač z vzpetino Tuščak (786 m), nadaljuje z dvignjeno,
planotasto pokrajino nad Koritnicami, iz katere se dvigajo posamezni kopasti vrhovi, kot so
Cerje (784 m), Jelenji Vršič (760 m). V velikem loku si sledijo višji grudasti vrhovi Kozji Hrib (928
m), Devin (1028 m), Suha Reber (1013 m), Velika Milanja (1099 m), Bele Ovce (1030), od koder
se v smeri proti severozahodu med nadmorskima višinama 993 in 975 m razteza greben
Volovje Rebri, ki ga zaključuje Milanka (948 m). Osrednji del tega loka predstavljajo Žlebovi,
kjer najdemo številne studence in predstavljajo tudi začetek doline, ki se nadaljuje v smeri
proti severozahodu, dokler se pri Koritnicah ob vzpetinah Strma reber (822 m) in Špičast hrib
(822 m) ne razširi ob stiku z uravnanim dnom kotline.
Od Koritnic proti zahodu hribovit svet prehaja v nekoliko nižjo in valovito pokrajino, po kateri
poteka razvodnica med porečji rek Reka in Pivka (Habič, 1968; cv: Kovačič, 2006), ki se na
4

zahodnem robu Zgornje Pivke stakne s Taborskim Grebenom, ki predstavlja mejo s flišnimi
Brkini. V grebenu si v smeri proti severozahodu sledijo vrhovi Reber (729 m), Gradišče (742
m), Vrh (778 m), Čepen oziroma Gradišče (791 m), Grmada (755 m) ter Šilentabor (751 m).

3.2. Geološke značilnosti
Območje večinoma sestavljajo apnenci zgornje kredne starosti. Tu čez poteka Selški prelom,
pa tudi številni manjši prelomi, zato najdemo tudi močno tektonsko pretrto dolomitno
kamnino (Kovačič, 2006).
V dnu suhe doline vzhodno od Koritnic ter na njenem višjem, vzpetinastem obrobju najdemo
apnenčasto-dolomitno brečo, ki je nekoliko odpornejša na preperevanje, pa tudi vložke
drobnega zrnatega dolomita, ki lažje mehansko prepereva (Kovačič, 2006).
Zahodni rob območja predstavlja Taborski greben, ki leži na stiku s flišnim svetom Brkinov.
Večinoma je zgrajen iz prekristaliziranih apnencev zgornjekredne starosti, najdemo pa tudi
plasti za vodo nekoliko manj prepustnih temnih apnencev ter lapornatih apnencev
paleogenske starosti, v katerih prevladuje kraška oziroma kraško-razpoklinska poroznost (Šikić
in sod., 1972; Šikić, Pleničar, 1975; Krivic in sod., 1983; cv: Kovačič, 2006).
Fliš se na površju pojavlja na dveh mestih: pred vasjo Zagorje, bolj pa pride do izraza v
tektonskem oknu v Selih zahodno nad Knežakom (Pleničar, 1959). Tu si v obratni geološki
zgradbi sledijo eocenski in paleocenski fliš prevrnjene Komenske narivne grude, na katerega
so narinjeni mezozojski apnenci Snežniške narivne grude (Placer, 1981; cv: Kovačič, 2006).
Slika 2: Profil tal z aluvialnimi naplavinami

Karbonatno matično podlago
dna uravnave med Knežakom,
Bačem in Koritnicami prekrivajo
kvartarni aluvialni nanosi. Gre
za
nesprijete
gruščnatoprodnate klastične sedimente,
ki lahko presegajo debelino 10
m, ki so jih v dno polja nanosili
vodotoki v fluvialni fazi
preoblikovanja reliefa. Zaradi
kratke prepotovane poti v
aluviju je material večinoma
slabše obrušen in manj
zaobljen, velikost delcev pa sega
od peska do klastov s premerom
1–6 cm, v nekaterih primerih
Avtor: Rok Tomšič, 2016
velikost delcev dosega tudi 25
cm. Te aluvialne nanose je v času pleistocena v obliki vršaja nanesel vodotok, ki je oblikoval
tudi dolino pri Koritnicah (Kovačič, 2006).
Na severu območje prek nekoliko višje in z vrtačami posute uravnave Gorice, ki jo sestavljajo
večinoma zgornjekredni rudistni apnenci, prehaja v nižji svet ostalega dela Pivške kotline, ki se
začne z izviri reke Pivke v Pivšcah pri Zagorju in nadaljuje ob poplavnem svetu ob njeni strugi.
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3.3. Geomorfološki razvoj površja
Po Meliku (1951; 1955) se je razvoj površja preučevanega območja začel v pliocenu z
erozijskim delovanjem reke Pivke. Ta naj bi izvirala pod Devinom in Veliko Milanjo v predelu,
ki ga domačini imenujejo Žlebovi, od tu pa naj bi reka tekla naprej proti Postojnskim vratom.
V pleistocenu je sledilo obdobje poledenitve višjih predelov, zaradi česar je prišlo do
povečanega mehanskega preperevanja, s čimer je nastajal drobir, ki je bil z denudacijo
transportiran v nižje predele in povzročil zasipavanje kraških razpoklin in požiralnikov. Na ta
način naj bi prišlo do oživitve površinskih vodotokov (Kovačič, 2006).
Meliku (1955) piše, da naj bi kot posledica zasipavanja razpoklin nastala tudi ojezeritev med
Knežakom in Bačem. Pri tem ne moremo govoriti o stalni ojezeritvi, saj vrtine, izdelane med
raziskavami niso pokazale prisotnosti drobnega jezerskega materiala, torej ojezeritev, če se je
pojavljala, najverjetneje ni bila stalna (Krivic in sod., 1983; cv: Kovačič, 2006).
Obstajajo tudi druge razlage geomorfološkega razvoja površja. Po Radinji se je površje v
pleistocenu razvijalo pod vplivom podnebnih sprememb, ki so usmerjale diferencirano
zniževanje različnih kamnin, kar je spremenilo njihova medsebojna hipsografska razmerja.
Posledica je bil nastanek gradienta in globinske kraške cirkulacije. Prav tako je prišlo do
sprememb v dinamiki korozije – ta je bila v pliocenu predvsem površinska oziroma ploskovna,
v pleistocenu pa globinska oziroma točkasta, kar je posledica hladnejšega podnebja. Po tej
teoriji sta torej glavna morfološka procesa globinska korozija ter zlasti erozija (Radinja, 1972;
cv: Kovačič, 2006).
Po Radinji (1972) bi na razvoj površinskega rečnega omrežja lahko vplivala tudi odeja za vodo
neprepustnih terciarnih kamnin, ki je v pliocenu prekrivala apnence, več stopenjske uravnane
in z vrtačami posejane terase ob vzhodnem robu Pivške kotline pa kažejo na postopno
zniževanje površja, ki so ga poglabljali vodotoki (Radinja, 1972; cv: Kovačič, 2006).
Ob pomanjkanju novejše literature o razvoju reliefa na območju ni mogoče z gotovostjo
potrditi ali ovreči veljavnosti zgoraj naštetih teorij. Površje ima primarno kraške značilnosti,
reliefne oblike, kot so kopasti osamelci, vrtače in večje kraške kotanje bi lahko nastajale pod
vplivom toplejšega podnebja v pliocenu in korozije, ki je delovala ploskovno in selektivno.
Nedvomno pa so na današnjo podobo površja v preteklosti v veliki meri vplivali tudi površinski
vodotoki. Najzgovornejše dokaze v podporo tej hipotezi najdemo v okolici vasi Koritnice.
Vzhodno od vasi se v dolžini okrog 2 km v notranjost obronkov Snežniške planote razteza
dolina z danes večinoma suho in v skalo vrezano rečno strugo. Dolina se začne z več erozijskimi
jarki v Žlebovih pod Devinom in Veliko Milanjo, kjer še danes najdemo številne studence
(Habič, 1975).
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Slika 3: Dolina pri Koritnicah in ostanek struge v njej

Avtor: Rok Tomšič, 2016

Na pobočjih planote vzhodno nad Koritnicami najdemo suhi dolini, ki sta najverjetneje nastali
pod vplivom erozijskega delovanja kraških izvirov. Prva se nahaja nad samo vasjo, začne pa se
pod skalno steno tik pod cerkvico Sv. Jeronima (698 m). Po njej je po besedah domačina pred
desetletji še tekel potok, ki je na svoji poti premagal celo manjši slap (Sedmak, 2016).
Še lepši primer najdemo v dolini Slika 4: Zaraščena suha dolina pod Sv. Jeronimom
Raša tik pred naseljem. Gre za
600 m dolgo dolino z do 50 m
širokim dnom, ki jo obdajajo
približno 8 m visoke in strme
stene, na delu katerih najdemo
tudi manjše melišče. Zatrep
doline z nekdanjim kraškim
izvirom se začne pod 10 m visoko
skalno steno tik pod cesto od
Koritnic proti Mašunu. Izvir je v
današnjem obdobju suh, v
preteklosti pa je bil, če sodimo po
samih
dimenzijah
doline,
verjetno precej izdaten (Kovačič,
2006). Kljub temu pa je bilo v
času mojega ogleda v začetku Avtor: Rok Tomšič, 2016
meseca maja 2016 dno doline v
njenem osrednjem delu na enem mestu še vedno namočeno. Ne morem sicer potrditi ali gre
res za izvirek podtalnice ali ne, vendar pa omembe vrednih padavin v dneh pred mojim
ogledom ni bilo in se razen na tem mestu luže niso pojavljale, zato je pojav vzbudil mojo
pozornost.
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Slika 5: Pogled na Rašo od zgoraj

Avtor: Rok Tomšič, 2016
Slika 6: Dno Raše

Avtor: Rok Tomšič, 2016
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Slika 7: Strme stene Raše z meliščem

Avtor: Rok Tomšič, 2016
Slika 8: Mokrotno dno v Raši (6.5.2016 ob 12.47)

Avtor: Rok Tomšič, 2016
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Slika 9: Mokrotno dno Raše pobližje (6.5.2016 ob 12.49)

Avtor: Rok Tomšič, 2016

Ostanke nekdanje rečne struge najdemo tudi na poljih v okolici Bača, a je v današnjem času
na več mestih zasuta z naplavinami ali materialom antropogenega izvora.
Slika 10: Suha struga v Podtuščaku

Avtor: Rok Tomšič, 2016
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Zametke fluvialnega reliefa prepoznamo na območju flišnega tektonskega okna zahodno od
vasi Knežak, kjer zaradi neprepustne kamninske podlage najdemo mrežo manjših potočkov,
ko so tudi trajnejši, s stalno aktivnimi izviri. Ob njihovi združitvi je nastal večji potok, ki je tekel
po danes umetno preoblikovani strugi v Zapotok in poniknil v požiralniku v Ponikvah, med
razlivanjem po uravnanem dnu pa naplavil tudi nekaj flišnega drobirja, ki ga še lahko najdemo
na preoranih njivah v Zapotoku.

3.4. Hidrogeografske značilnosti
Površinske vode je na območju malo, oziroma se na površju ne zadržuje trajno. Stalnejši so le
potoki na območju flišnega tektonskega okna v selih, kjer za vodo neprepustna oziroma manj
prepustna kamninska podlaga omogoča površinski tok vode, ki ni omejen zgolj na obdobja
obilnejšega dežja.
Zaradi prevladujoče kraške in kraško-razpoklinske poroznosti tal tu prevladuje podzemno
pretakanje vode. Z obarvanjem vode (Habič, 1975) je bil dokazan podzemni odtok vode iz
območja Koritnic tako proti Šembijam, kjer ta voda privre na plano v izviru Podstenjšek pod
vasjo, kot tudi proti Ponikvam v Knežaku. Od Ponikev obstaja naprej podzemna povezava do
izvira Videmščice, ki je eden od stranskih izvirov Pivke. Med poskusom obarvanja 26.2.1968 je
voda za 700 m dolgo pot iz Ponikev do izvira Videmščice, med katero se je spustila za 15 m,
porabila 12 ur, kar pomeni hitrost premikanja 1,6 cm/s (Habič, 1975). Preučevano območje
torej z izjemo manjšega dela podzemlja pri Koritnicah, od koder se voda steka proti
Podstenjšku ter s tem v porečje reke Reke, uvrščamo v hidrološko zaledje reke Pivke (Habič,
1975).
Kljub odsotnosti stalnih površinskih vodotokov najdemo predvsem na območju Koritnic, v
manjši meri pa tudi Knežaka, številne erozijske jarke, ki so jih oblikovali hudourniki, ki tu tečejo
ob pojavu močnejših nalivov ali dolgotrajnejših deževnih obdobij. Takrat se aktivirajo številni
kraški izviri pri Koritnicah, predvsem v Žlebovih pod vrhoma vzpetin Devin in Velika Milanja,
pa tudi na pobočjih ostalih vzpetin obronkov Snežniške planote nad Koritnicami.
Na poljih v okolici Koritnic in Bača, oziroma natančneje na lokacijah Koriška Robidnica ter v
Podtuščaku najdemo tudi ostanke nekdanje struge vodotoka, ki je meandriral po ravnini.
Struga je potekala ravno na
Slika 11: Ilovnato-glineni sloji prsti v prekopu v Ponikvah
mestu, kjer se danes nahaja vas
Bač, in kot je bilo očitno iz
številnih zgodovinskih zapisov o
poplavah v ne tako daljni
preteklosti ter tudi iz izkušenj s
poplavami v zadnjih dveh
desetletjih, vodotok občasno
spet zavzame svojo staro strugo.
Ob močnejših nalivih prične višek
vode iz Sela zaradi povečane
vodnatosti tamkajšnjih izvirov
iztekati po umetno preoblikovani
strugi potoka v Zapotok in
Ponikve,
kjer
ponikne
v
tamkajšnjem požiralniku, ob
Avtor: Rok Tomšič, 2016
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povišanem vodostaju, ko so podzemne razpokline zapolnjene, pa se površinsko razliva in
nastane manjše jezero. Ob izgradnji čistilne naprave v Zapotoku, pa tudi v času izkopa prekopa
iz Ponikev, je bil lepo viden tudi profil tal z ilovnato prstjo ter tudi posameznimi glinenimi žepi,
ki nakazujejo na pogosto namočenost tal v tem delu.
Nivo podtalnice je ob običajnih hidroloških razmerah približno 30–40 m pod površjem ter sledi
terenu, tako je nadmorska višina njene gladine pri Koritnicah okrog 560 m, v zahodnem delu
Bača pa 540 m (Kovačič, 2005). Po navedbah Kranjca (1985) je gladina vode v zgornjem delu
Pivke le 5 m pod površjem, kar je lepo vidno v vodnjaku v vasi Bač ter v vodnjaku pri Zagorju,
ki je hkrati tudi izvir Pivke, saj v njih voda ne presahne niti med najbolj sušnimi obdobji.
Na območju najdemo tudi številna manjša presihajoča jezera, ki med vsakoletnimi deževnimi
viški redno ojezerijo. Mednje spadajo Malo in Veliko Šembijsko jezero, Bačko jezero, Laneno
jezero ter Kalško jezero. Ob pojavu ekstremnejših padavin lahko ojezerijo tudi posamezne
manjše ali večje vrtače, na primer vrtači zahodno od gradu Kalc, v času izjemnih padavin in
poplav leta 2014 pa je voda izvirala tudi v treh manjših zaporednih vrtačah ob vznožju vzpetine
Tuščak vzhodno pred vasjo Bač, kjer se voda po besedah domačinov pojavi le izjemoma.
Slika 12: Malo in Veliko Šembijsko jezero (13.11.2014 ob 16.28)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 13: Bačko jezero (12.2.2014 ob 15.58)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 14: Kalško jezero (12.2.2014 ob 12.28)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 15: Poplavljeni vrtači pri Kalcu (12.2.2014 ob 16.05)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Ob dvigu nivoja podtalnice lahko ob izjemnih okoliščinah ojezerijo tudi večje površine med
Knežakom in Bačem, kar se je zgodilo tudi v primeru poplav, ki jih obravnava ta naloga.
Ojezeritev se zaradi svoje specifične narave, saj gre za ojezeritev pokrajine, ki ima značilnosti
kraškega polja, zadrži dlje časa. Takrat je namreč zaradi prenapolnjenosti kraškega podzemlja
z vodo ali požiralnikov, ki so zasuti z ilovnatim in gruščnatim materialom, onemogočen prost
odtok vode.

3.5. Podnebne značilnosti
Lega Pivške kotline je izrazito prehodna, zato je prehodnega značaja tudi njeno podnebje. Tu
se zato preletajo tako značilnosti mediteranskega kot tudi celinskega podnebja, v
najjužnejšem delu Zgornje Pivke pa lahko zaradi nekoliko višje nadmorske višine pa tudi bližine
Snežniške planote opazimo tudi vplive gorskega podnebja (Kovačič, 1975).
Namočenost je nad državnim povprečjem, višek padavin se pojavlja v jesenskih mesecih, v
oktobru ali novembru. Povprečna letna temperatura v Ilirski Bistrici za referenčno obdobje
1981-2010 znaša 10,4 °C, povprečna letna količina padavin pa 1306 mm (Klimatološka
povprečja 1981–2010, 2016). V referenčnem obdobju 1961–1990 je povprečna letna
temperatura v Ilirski Bistrici znašala 9,6 °C, v povprečju pa je na tem območju na leto padlo
1448 mm padavin (Ilirska Bistrica – referenčno obdobje: 1961–1991, 2016).
Po primerjavi podatkov iz obeh referenčnih obdobij je očiten dvig povprečne temperature in
hkratno zmanjšanje količine padavin, ki letno pade na tem območju. Zmanjšuje se tudi
povprečna mesečna količina padavin, vendar pa je se povečuje število ekstremnih padavinskih
dogodkov ter neurij, pogostejše pa so tudi poletne suše.
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Slika 16: Klimogram za obdobje 1961–1990

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje
Slika 17: Klimogram za obdobje 1981–2010

Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje

3.6. Družbenogeografske značilnosti
O poselitvi Zgornje Pivke v preteklosti obstajajo številni dokazi. Prvi naseljenci so tu prebivali
že v mlajši kameni dobi, o čemer pričajo številne naključne, posamične najdbe kamenega
orodja, ali pa odkritja spodmolov, kot je na primer Pod Črmukljo pod Šembijami, kjer je bilo
odkritih več kamenodobnih artefaktov (Iskra, 1996).
V času bronaste in železne dobe so se tu nahajala številna gradišča oziroma obzidane ali z
nasipi varovane utrdbe na okoliških vzpetinah (Urleb, 1975), na kar nakazujejo tudi imena
samih vzpetin, med katerimi jih je celo več poimenovanih Gradišče.
Območje je bilo poseljeno tudi v rimskem obdobju, ko je področje imelo pomembno tranzitno
vlogo, v srednjem veku pa so že pričele nastajati naselbine, ki jih na istih mestih najdemo še
danes.

15

Koritnice je najmanjše od treh naselij, zajetih v območju preučevanja. Gre za majhno
dvovrstno vas, kjer so hiše razporejene večinoma ob obeh straneh glavne ceste skozi naselje
(Iskra, 1996). Vas se nahaja ob vznožju pobočja višjega planotastega sveta, tik ob obrobju
kraškega polja. Po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije je leta 2015 v naselju
prebivalo 136 prebivalcev, povprečna starost prebivalcev je 46,3 let, indeks staranja pa je
znašal kar 194,1, kar nakazuje na močno izseljevanje mladega prebivalstva iz naselja
(Statistični urad Republike Slovenije, 2015).
Bač je gručasto naselje, ki naj bi po pripovedki sicer nastalo na nižji vzpetini nad z bičevjem
poraslim močvirjem, po katerem je vas dobila ime, a se je po izsušitvi močvirja hitro razširilo
tudi v nižje lege (Iskra, 1996). Tudi tu je v preteklosti prevladovala agrarna dejavnost, v 20.
stoletju pa je pomembno vlogo prevzela tudi tovarna Javor Bač, izpostava podjetja Javor Pivka,
ki se je ukvarjalo predvsem z izdelavo pohištva in lesno predelavo. Po opustitvi proizvodnje in
prodaji podjetja leta 2012 je zdaj v njenih nekdanjih prostorih tovarna SEC, ki se ukvarja s
proizvodnjo dvigal. V naselju danes prebiva 462 prebivalcev, njihova povprečna starost je 45,1
let, indeks staranja pa z vrednostjo 137,9 sicer nižji kot v Koritnicah, a kljub temu nakazuje na
staranje prebivalstva in izseljevanje mladih (Statistični urad Republike Slovenije, 2015). Starejši
del naselja je razdeljen na dva dela. Gorenji Kraj predstavlja severni krak naselja na višji
nadmorski višini, Dolenji Kraj pa leži na nižji nadmorski višini v zahodnem delu vasi. Vzhodni in
južni krak vasi se razprostirata ob glavni cesti, nastajala pa sta polagoma s širjenjem naselja
navzven.
Knežak je prav tako gručasto naselje, ki je nastalo na nekoliko dvignjenem terenu na griču ob
vznožju vzpetine Gradišče ob zahodnem robu kraškega polja. Ob pogledu na stare zemljevide
iz časa Avstro-Ogrske je lepo razvidno, da se starejši del vasi nahaja na nižjem griču, na
katerem so hiše brez pravega reda razporejene okrog osrednjega dela s cerkvijo Sv. Marije,
nižji predeli okrog vasi pa so namenjeni predvsem obdelovalnim površinam (Dritte
Landesaufnahme 1:25.000, 1870). Novejši del naselja se je nato zvezdasto širil ob
prometnicah, in mlajše hiše ležijo tudi v nižjih predelih v dnu kraškega polja. Knežak ima 464
prebivalcev, povprečna starost je 43 let, indeks staranja pa najnižji med tremi vasmi na
preučevanem območju, in sicer 104 (Statistični urad Republike Slovenije, 2015).
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4. Poplave
Poglavitni vzrok za nastanek poplav februarja in novembra leta 2014 je velika količina padavin,
ki so v tem času padle na preučevanem območju. Pri izbiri časovnega vzorca je bilo potrebno
najprej določiti zadosten časovni obseg, ki v primeru februarskih poplav zajema celotno
obdobje prvih dveh mesecev leta 2014, v primeru novembrskih poplav pa časovni vzorec
zajema meseca oktober in november. Na velikost časovnega vzorca je v veliki meri vplivalo
dejstvo, da gre za območje z večinoma kraškim podzemnim sistemom pretakanja voda, ki ima
povsem svoje specifične lastnosti in ob pojavu obilnejšega deževja reagira drugače kot
območje s prevladujočimi površinskimi vodotoki in hudourniškimi strugami. Poplave na
območjih kraških polj se pojavljajo z zamikom, a so hkrati obstojnejše, saj se poplavna voda
umakne šele, ko se dovolj zniža nivo kraške podtalne vode.

4.1. Pregled dosedanjih poplav na preučevanem območju
4.1.1. Zgodovinski zapisi o poplavah
Zapisi iz kronike župnišča v Knežaku dokazujejo, da so se poplave v podobnem obsegu kot
februarja in novembra 2014 na tem območju v preteklosti nedvomno že pojavljale. Kronika
zajema zapise o poplavah iz obdobja med leti 1851 in 1965.
Najzgodnejša omemba poplav je iz leta 1851: »V letu 1851 v mesecu listopadu je bila v te fare
taka povodenj, da so bile vse Kneške njive, to je od dolgih njiv noter v ponikve pod vodo in v
ponikvah je voda čez hrib v Kneško jezero tekla. Na Beču so bile v spodnjem kraju vse hiše v
vodi, Stipetova, n. 3, noter do strehe, in so n mogli vsi ljudje noter do Piška n 21 iz hiš.«
Do konca 19. stoletja kronika omenja še eno poplavo, in sicer leta 1878, ko naj bi poplavna
voda za daljši čas zalila njivske površine v okolici Knežaka, rezultat česar pa je bil uničen
pridelek kmetov.
Z začetkom 20. stoletja postanejo zapisi o poplavah natančnejši ter tudi pogostejši, vendar pa
ne morem z gotovostjo trditi, da gre res za višanje frekvence pojava poplav, saj ni mogoče
preveriti, ali zapisi iz zgodnejšega obdobja res zajemajo vse tovrstne dogodke.
Prva večja omenjena poplava iz časa 20. stoletja je iz leta 1909: »V jeseni velika povodenj. Pod
sv. Barbaro v dolgih njivah pod obrobo je bilo vse zalito. Bilo kakor veliko jezero. Na cesti proti
Koritnicam pod obrobo je stala voda nad ½ metra, zevniki so bili vsi pod vodo. Zelje je vse
zgnilo. Na cesti proti Baču pa je bila voda okoli 2 metra globoka in cesta ni bila odprta nad
mesec dni. Peš so hodili čez obrobo v Knežak. Po sredi Bača je bila po cesti kakor reka, ki se je
potem razlivala po baškem polju proti Kalcu. Izvirala je povsod. V kleteh so jo imeli po več krajih
in veliko škodo napravila na krompirju, tudi pesa je bila uničena in tudi zimska setev. Na Baču
je bil oznanjen pober, pa se je moral preložiti, ko ni bilo mogoče prehajati zaradi vode. V
Koritnicah je v kakih 4 hišah noter v stanovanju izvirala tako močno, da bi gnala mlinsko kolo.
Škodo, ki jo je voda naredila, so cenili, pa podpore se ni nič dobilo.« (Milharčič, 2014)
Podobno se je zgodilo tudi leta 1926, ko je po hudih nalivih 19. oktobra voda vdrla v naselji
Koritnice in Bač, domačini pa naj bi se pod Sv. Barbaro in v Jermancah celo prevažali s splavi,
cesta do Bača je bila prav tako poplavljena, zato so prebivalci za dostop do naselja uporabljali
pot čez Obrobo. Dostop do Koritnic pa je bil nekoliko lažji, saj je bil prost del ceste, ki vodi do
Knežaka, zato sklepam, da je bila količina vode vendarle nekoliko manjša kot leta 1909
(Milharčič, 2014)
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Leto 1940 je bilo po navedbah iz župnijske kronike večinoma deževno, vendar pa ni nikjer
omenjeno, da bi se takrat na tem območju pojavila kakšna večja poplava. Morda so bile
padavine razporejene enakomerneje, brez daljših obdobij močnejšega deževja in je zato voda
lažje odtekala v kraško podzemlje, kar bi pomenilo, da pogoji za pojav večjih poplav niso bili
zagotovljeni.
Več problemov pa so s poplavami imeli leta 1947, ko je bilo naselje Bač poplavljeno večkrat,
in sicer 14. januarja, 4. februarja, 9. februarja, 29. novembra (za ta dan je omenjen izredno
hud naliv) ter 1. in 5. decembra. V vseh primerih je voda drla po cesti skozi naselje Bač, omenja
pa se tudi pojav jezera pod Sv. Barbaro ter težave z dostopom do vasi Bač, saj je bila cesta med
Bačem in Knežakom zopet pod vodo.
Zadnja poplava, ki je še zajeta v zapisih kronike župnišča Knežak se je zgodila leta 1965:
»Knežane in tudi Bačane (delno) je zadela velika nesreča zaradi velike povodnji, ki je zalila
meseca septembra vse njive v zevnikih pod Obrobo in pod Pesalco ter Zapotokom je bil ves
pridelek uničen. Voda je stala 21 dni. Po nekaterih hišah niso imeli niti enega svojega krompirja
ali pa pese in korenja za živino. Sreča da skoraj iz vsake hiše kdo dela pa prinese kakšen dinar
domov. Ko se je voda odtekla, bila je tudi na cesti proti Baču za dobrega pol metra visoko, je
hud smrad zaudarjal iz njiv, ker je bilo vse gnilo in se je ta smrad popolnoma izgubil šele v zimi,
ko je začelo zmrzovati.« (Milharčič, 2014)
Poznejše poplave na tem območju omenjajo tudi drugi viri. Omenja se poplava iz leta 1991,
vendar o njej nisem uspel najti več podatkov. Omenja se poplavljanje kleti v stanovanjski hiši
v vzhodnem delu vasi Bač, in tudi takrat naj bi vas zalila voda, vendar so informacije o tem
dogodku zelo skope, saj se članek osredotoča na poplave iz leta 2014 (Rajšek, 2014).
Prve poplave, ki se jih spominjam tudi sam, so območje prizadele v času izjemne količine
padavin, ki so se v treh valovih pojavljale tekom celotnega meseca novembra leta 2000, ko je
bilo v padavinski postaji Ilirska Bistrica v tem mesecu namerjenih kar 544 mm padavin
(Kovačič, 2005). Dogajanje v času teh poplav je v članku povzel G. Kovačič, ki navaja dvig
gladine kraške podtalnice za približno 25–30 m, kar je povzročilo aktivacijo številnih kraških
izvirov zlasti v južnem delu kraškega polja. Aktivirali so se tudi kraški izviri v Žlebovih in nad
vasjo Koritnice, voda pa se je zbirala v stari rečni strugi ter zalivala naselje Bač. Največje
sklenjeno ojezerjeno območje se je raztezalo v treh krakih med Knežakom, Bačem in
Koritnicami in je obsegalo kar 46 ha (Kovačič, 2005).
4.1.2. Februar 2014
4.1.2.1. Padavine

Podatki o padavinah zajemajo polurne meritve količine padavin samodejne postaje Ilirska
Bistrica – Koseze, ki se nahaja na točki 14,2406 geografske dolžine ter 45,5536 severne
geografske širine in na nadmorski višini 415 m. Iz teh podatkov sem za boljšo preglednost
preračunal dnevno količino padavin za celotno obdobje, polurni podatki pa omogočajo
podrobnejši vpogled v dogajanje.
Primerjava količine padavin v januarju in februarju 2014 s povprečnimi vrednostmi,
izmerjenimi v Ilirski Bistrici v referenčnem obdobju od leta 1981 do 2010 daje jasno sliko o
sami izjemnosti tega dogodka. Skupaj je v prvih dveh mesecih tega leta tu padlo kar 710,9 mm
padavin oziroma kar 54,4 % letnega povprečja za to območje. Še večje razlike pa se pojavijo,
ko primerjamo mesečni vrednosti padavin z njunima povprečjema. Količina padavin,
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izmerjena januarja 2014, znaša 397,9 mm, kar predstavlja skoraj petkratnik januarskega
mesečnega padavinskega povprečja (491,2 %), februarja istega leta pa je izmerjena količina
padlega dežja znašala 313 mm oziroma 411,8 % februarskega mesečnega povprečja.
Slika 18: Primerjava januarskih in februarskih padavin s povprečji
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Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje

Iz podatkov meritev padavin je razvidno, da so se v januarju na širšem območju občine Ilirska
Bistrica in s tem tudi na območju preučevanja pojavljala posamezna, ločena, nekaj dni
trajajoča deževna obdobja, prekinjena z daljšimi ali krajšimi obdobji brez omembe vrednih
padavin.
Prve padavine so bile zabeležene že v dneh med 2. in 5. januarjem, ko se je obsežni ciklon, ki
je nastal nad območjem vzhodnega Atlantskega oceana pomikal nad zahodno Evropo ter širil
proti srednji Evropi in je naše kraje zajela vremenska fronta (Obilne padavine 4. in 5. januarja
2014, 2014). Vendar pa se je glavnina fronte pomikala prek severozahodnega in osrednjega
dela države, tako da je območje Ilirske Bistrice večinoma obšla in padavine na tem območju
niso bile izrazite.
Sledilo je obdobje relativno stabilnega vremena, večinoma brez padavin, ki je trajalo do 17.
januarja, ko je nad severovzhodnim Atlantikom ter zahodno in delom srednje Evrope
prevladovalo ciklonsko območje, ki se je širilo tudi nad severni del Sredozemlja. Padavine so
se sprva pojavljale v zahodnem delu države, nato pa se širile tudi na območje osrednje in južne
Slovenije. Dež se je krepil v noči na 19. januar, pojavljale so se tudi nevihte, nastajali pa so tudi
stacionarni padavinski pasovi, najizrazitejši je potekal od območja Snežnika proti Zasavju
(Obilne padavine od 17. do 19. januarja 2014, 2014). Po podatkih samodejne merilne postaje
Ilirska Bistrica – Koseze je tega dne na tem območju padlo 100,8 mm padavin (Arhiv – Podatki
samodejnih postaj, 2014). Deževati je začelo okrog 4. ure zjutraj, glavnina padavin pa je padla
med poldnevom in 16.00, ko je bil naliv najmočnejši. Padavine so se pojavljale tudi v večernih
urah, vendar tega dne poplave še niso nastopile.
Sledilo je obdobje hladnega in suhega vremena, ki je trajalo do 30. januarja, ko je v višinah nad
območje Slovenije pričel dotekati toplejši zrak iznad severne Afrike in Sredozemlja. Zrak v
nižjih, prizemnih plasteh je ostal hladen, s temperaturami pod 0 °C. Ti predpogoji so vodili v
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nastanek izrazite fronte, ki se je nenehno obnavljala, kar je povzročilo obilne padavine (Sneg,
žled in padavine od 30. januarja do 7. februarja 2014, 2014) . Zaradi pozitivnih temperatur v
plasteh med 1200 in 1900 m nadmorske višine ter negativnih (do -5 °C) temperatur v nižjih
plasteh ozračja je med padanjem proti tlom prišlo do podhladitve dežnih kapljic, ki so se
večinoma v obliki žledu oziroma poledice odlagale na površje tal, drevje in objekte. Na ta način
je nastajala plast ledu, ki je ponekod dosegala debelino tudi 10 cm in več.
Vse padavine pa niso takoj primrznile na podlago, voda je deloma površinsko odtekla po
hudourniških strugah iz okoliških vzpetin, deloma pa poniknila v podzemne kraške razpokline
in jame. Te so zaradi velike količine padavin postajale prenapolnjene, zato se je kraška
podtalna voda v obliki izvirov pričela izlivati nazaj na površje. Samo v obdobju od 30. januarja
do vključno 2. februarja je po podatkih samodejne merilne postaje Ilirska Bistrica – Koseze na
tem območju padlo kar 311,8 mm padavin (Arhiv – Podatki samodejnih postaj, 2014). S tem
je bil podrt padavinski januarski padavinski rekord iz leta 1952, ko je bilo tu izmerjenih 196
mm padavin. Za tako veliko količino padavin, kot je novi januarski rekord, je preračunana
povratna doba 50 let (Sneg, žled in padavine od 30. januarja do 7. februarja 2014, 2014). V
primerjavi s celotno količino padavin, ki je zapadla v prvih dveh mesecih leta 2014, je v teh
štirih dneh tu padlo kar 43,9 % vseh padavin.
Do konca februarja so bile padavine razporejene enakomerneje in v občutno manjših
količinah. V dneh od 7. do 14. februarja je tako padlo le še 121,4 mm dežja, potem pa se je
količina postopno zmanjševala. Najvišja dnevna količina padavin po 11. februarju je dosegla
zgolj 15 mm, izmerjena pa je bila 22. februarja (Arhiv – Podatki samodejnih postaj, 2014).
Slika 19: Dnevna količina padavin za januar in februar

Dnevna količina padavin v obdobju 1. januar - 28. februar 2014
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4.1.2.2. Kronološki potek dogodkov

Med viškom padavin in pojavom samih poplav je prišlo do rahlega zamika. To časovno razliko
je mogoče pojasniti na dva načina:
1. Na območju prevladuje kraška razpoklinska poroznost in podzemno pretakanje vode,
zato do pojava poplav oziroma ojezerjenih površin pride šele takrat, ko se z vodo
zapolnijo podzemne razpoke in votline ter se nivo kraške podtalne vode dovolj dvigne;
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2. Temperature v bližini oziroma minimalno pod temperaturo ledišča so povzročile
nastajanje žledu, ki se je talil postopoma, zaradi česar vsa voda ni mogla odteči
istočasno.
Kljub temu pa je nekaj deževnice vseeno odtekalo površinsko, zato se je že v Petek, 31.
januarja nekaterih osamljenih lokacijah v Knežaku pojavila nevarnost poplav. V splošnem pa
je večina padavin tega in prejšnjega dne padla v obliki žledu, zato je le-ta v tem času
predstavljal bistveno večjo nevarnost.
V noči na soboto, 1. februarja je sledil krajši premor med padavinami, ki pa so se po 8. uri
dopoldne spet pričele krepiti (Arhiv – Podatki samodejnih postaj, 2014).
V Knežaku je bila v manjši meri poplavljena Mlaka, vključno z ograjenim pašnikom na njenem
severozahodnem delu. Narejen je bil manjši izkop s kopačem, ki je omogočil iztok vode s
pašnika proti Zapotoku. Iz Sela je tekel potok po umetno preoblikovani strugi ter se nato
razlival po Zapotoku in Ponikvah, kjer je vodna gladina že pričela naraščati. Gladina podtalnice
se je dvigala in zvečer pričela zalivati kleti posameznih hiš v vasi.
Prav tako je popoldne že poplavljalo na Baču, kjer je podtalnica zalivala kleti posameznih hiš
ter prostore gospodarskega objekta SEC. Potrebno je bilo posredovanje s kopačem, pa tudi
protipoplavne vreče s peskom, ki so jih gasilci dovažali na najbolj kritične točke.
Zvečer je bilo s pomočjo zmogljivejših agregatov v polovici vasi Knežak in Bač vzpostavljeno
zasilno električno omrežje, kar je pomenilo, da so stanovalci poplavljenih hiš lahko priklopili
lastne črpalke za izčrpavanje vode (Škrlj, 2014).
Naslednji dan, v nedeljo 2. februarja, je gladina podtalnice še naraščala, poplavljalo je nove in
nove objekte. Ob 13.40 je voda že prelila glavno cesto med Knežakom in Bačem, zato je bila
tja poslana ekipa gasilcev, ki je poskušala cestišče zavarovati in zagotoviti njegovo prevoznost
(Škrlj, 2014). Podtalnica je poplavljala tudi kleti več hiš v Koritnicah (Sedmak, 2014).
Ponoči so se razmere še slabšale. Najbolj kritično je bilo na Baču, kjer cevi pod cesto niso bile
sposobne prevajati tolikšne količine padavinske vode, zato je ta odpirala pokrove kanalov in
bruhala skozi odprtine. Gasilci so tok vode skušali usmeriti po cesti na polje v Bačkih Zelnikih s
pomočjo nasipov iz protipoplavnih vreč. Zahodno od Bača je zato začelo nastajati jezero
(Fabec, 2014).
Ponedeljek, 3. februar je potrebno izpostaviti kot prvo ključno točko v razvoju poplav oziroma
njihovi zaostritvi. V nočnih urah so se aktivirali izviri v Žlebovih, voda je v obliki hudournika
drla proti Koritnicam. Odprli so se tudi številni kraški izviri v bližini Koritnic ali celo v sami vasi,
podtalnica je izvirala tudi v kleteh hiš, greznicah in vodnjakih. Voda iz teh izvirov se je v stari
rečni strugi oziroma Grabnu združila s hudournikom iz Žlebov ter tekla proti Baču. Kraški izviri
so se odprli tudi v Podtuščaku ter še dodatno napajali hudournik. Skozi Bač je zato po glavni
cesti tekla do 8 m široka ter 0,5 m globoka reka (Slavec, 2015), ki je tudi odpirala pokrove
kanalov na cesti (Škrlj, 2014). Gladina jezera zahodno od Bača je naraščala, da bi pospešili
odtekanje vode ter omejili naraščanje gladine so na dveh mestih prekopali pot pri čistilni
napravi pri Baču, ki je delovala kot nasip in omejevala odtok iz Kota in Bačkih Zelnikov. Gladina
je v večernih urah zaradi obeh izkopov tu upadla za 1 m (Fabec, 2014).
Ojezeritev med Knežakom in Bačem se je širila, poplavilo je cesto med Knežakom in Bačem ter
kasneje tudi Koriško cesto, vendar je bila slednja zaradi nekoliko višje lege še pogojno
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prevozna, medtem ko so cesto proti Baču morali zapreti za promet (Škrlj, 2014). Ojezeritev se
je širila tudi v Zapotoku, Ponikvah in Ozkih Njivah, vendar vodostaj ob tem času še ni bil dovolj
visok, da bi se ojezeritev pojavila v sklenjeni obliki.
Slika 20: Pojav ojezeritve v Zapotoku med žledom (3.2. ob 17.00)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

V torek, 4. februarja, je štab civilne zaščite odobril poseg na poti čez Koriško Robidnico, ki bi
preusmeril vsaj del vodotoka proti Mali Obrobi ter sosednjem humu. Za vzpetinama se nahaja
manjša depresija, v kateri je začelo nastajati manjše jezero. Od tu naprej je voda odtekala proti
Dolgim Njivam ter Kneškim Zelnikom, kjer je zaradi dviga gladine poplavilo del Koriške ceste.
Po preusmeritvi toka reke so se razmere na Baču nekoliko umirile, še vedno pa je bilo na
posameznih lokacijah v vseh treh vaseh potrebno iz posameznih objektov izčrpavati
podtalnico (Škrlj, 2014).
V naslednjih dneh so se razmere nekoliko umirile. Nasipi in preusmeritve hudournika pri
Koritnicah so opravljali svojo nalogo kot je bilo predvideno, zato hudournik ni več poplavljal
vasi Bač. Še vedno so bili aktivni izviri podtalnice, zato je bilo občasno še potrebno izčrpavanje
vode iz kleti, sicer pa so prebivalci lahko že pričeli s čiščenjem nanešenega peska in
odpravljanjem drugih posledic poplav (Škrlj, 2014). V Četrtek, 6. novembra je bila v Koritnicah
pri Jamcih opravljena meritev pretoka hudournika iz Žlebov. Ta je znašal 450 l/s (Kovačič,
2014). Žal meritve v prejšnjih dneh zaradi težave z dostopnostjo terena niso bile opravljene,
po vsej verjetnosti pa je bil pretok takrat še višji.
Ker je kot posledica zasilnih ukrepov pred poplavami pričela naraščati gladina ojezerjenih
predelov pri Knežaku, sta bili v petek, 7. februarja v režiji podjetja VGP Drava Ptuj in koprske
izpostave Arsa postavljeni merilni letvi v Zapotoku z oznako Knežak 1 in Ozkih Njivah z oznako
Knežak 2 (Fabec, 2014). H0 merilne letve v Zapotoku je na nadmorski višini 570,61 m, na osnovi
tega podatka pa je mogoč izračun višine gladine v dneh, za katere obstajajo meritve vodostaja
na tej lokaciji (Kovačič, 2014). Tega dne je le-ta v Zapotoku segala do nadmorske višine 570,29
m.
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Slika 21: Jezero v Ozkih njivah se širi (7.2.2014 ob 16.09)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Žled se je v veliki meri že stalil ter tako postajal nov vir vode, ki je pronicala v podzemlje in
napajala izvire podtalnice. Še so se pojavljale padavine, vendar njihova intenzivnost ni dosegla
tiste iz obdobja med 30. januarjem in 2. februarjem. Pretok hudournika, ki je bil v prejšnjih
dneh nižji (8.2. je znašal 260 l/s), je spet pričel nekoliko naraščati in je v sredo, 12. februarja
znašal 435 l/s (Kovačič, 2014).
Še naprej je naraščala višina gladine ojezerjenih predelov med Knežakom in Bačem. Zaradi
povečanega obsega jezera, ki se je zahodno od Bača spet približevalo hišam, je bila 12.
februarja v Ponikve pripeljana muljna črpalka z zmogljivostjo črpanja 15.000 l/min, a to ni
ustavilo dvigovanja gladine jezera, ki je še naraščala in naslednjega dne v Zapotoku dosegla
svoj višek na nadmorski višini 571,45 m (Kovačič, 2014). Zato sta bili v Ponikve pripeljani še
dve muljni črpalki, tako da je skupna moč črpanja vseh treh črpalk znašala 45.000 l/s.
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Slika 22: Prva muljna črpalka v Ponikvah (12.2.2014 ob 16.28)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 23: Širjenje jezera v Zapotoku in Ozkih njivah (12.2.2014 ob 11.42)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 24: Jezero preliva pot v Zapotoku (12.2.2014 ob 11.45)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 25: Merilna letev v Zapotoku (12.2.2014 ob 11.48)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 26: Poplavljena Koriška cesta (12.2.2014 ob 15.37)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 27: Jezero Pod Obrobo se bliža hišam v Knežaku (12.2.2014 ob 15.39)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 28: Ojezerjen Kot pri Baču (12.2.2014 ob 15.56)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Dvigovanje vodne gladine se je nekoliko upočasnilo, a ob vremenski napovedi novega dežja je
obstajal strah pred vnovičnim hitrim dvigom vodostaja, zato je civilna zaščita sprejela sklep o
izkopu prekopa iz Ponikev do Videmskega Gradca, ki bi omogočal postopen in nadzorovan
odtok vode v Kalško jezero ter nato v reko Pivko (Fabec, 2014). Prekop je bil prebit v nedeljo,
16. februarja zjutraj, vodna gladina ojezerjenega predela med Knežakom in Bačem pa se je
končno pričela zniževati. Tega dne popoldne je gladina v Zapotoku že upadla do nadmorske
višine 570,26 m (Kovačič, 2014). Voda je upadala tudi v ostalih delih jezera, ki se je raztezalo v
treh krakih, dokler ni vodostaj v Ponikvah upadel pod nivo dna prekopa (569,8 m) oziroma
dokler se ni gladina v Ozkih njivah znižala do te mere, ko je izgonski nasip struge potoka v
Zapotoku pričel predstavljati fizično oviro prostemu odtekanju vode. 22. februarja je
ojezeritev iz Zapotoka in Ponikev, z izjemo najnižjega predela okrog požiralnika, tako že
izginila, v ostalih predelih pa se je zadržala nekoliko dlje. Med obdobjem zniževanja gladine je
iz Ozkih njiv voda tekla nazaj v smeri padca terena proti Kneški Robidnici, ki leži nekoliko nižje.
Najdlje se je voda zadržala Pod Obrobo. V tem času je vodostaj upadal približno za 10–12 cm
na dan (Kovačič, 2014).
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Slika 29: V Ponikvah črpata še dve dodatni črpalki (14.2.2014 ob 18.09)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 30: Začetek kopanja prekopa v Ponikvah (14.2.2014 ob 18.28)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 31: Tok vode iz Ponikev skozi prekop (16.2.2014 ob 15.21)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 32: Tok vode iz Videmskega gradca v Kalško jezero (16.2.2014 ob 15.33)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 33: Povišan vodostaj Kalškega jezera zaradi dotoka vode iz Ponikev (16.2.2014 ob 16.34)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 34: Upad gladine v Ozkih njivah (21.2.2014 ob 16.52)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 35: Upad vode v Zapotoku (levo: 21.2.2014 ob 17.01; desno: 22.2.2014 ob 17.48)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Tudi hudournik pri Koritnicah je izgubljal svojo moč in v Jamcih se je pretok stalno zniževal do
19. februarja, ko so izviri v Žlebovih presahnili in voda na tem mestu ni tekla več (Kovačič,
2014).
Slika 36: Spreminjanje vodostaja v Zapotoku

Nadmorska višina gladine (m)
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Vir podatkov: Kovačič, 2014

4.1.3. November 2014
4.1.3.1. Padavine

Pri analizi podatkov o padavinah in dogajanja v zvezi z njimi pridemo do pomembnih
ugotovitev. Ko primerjamo rezultate oktobrskih meritev padavin na območju Ilirske Bistrice
vidimo, da je bil v letu 2014 oktober manj deževen od povprečja, delež padavin znaša le 58,9
% povprečne vrednosti iz referenčnega obdobja 1981-2010. Nevarnosti poplav ob tem dejstvu
ne bi bilo, vendar je novembra sledil preobrat – padlo je 487,8 mm padavin, kar je 350,9 %
delež povprečja za ta mesec. Skupno je v obdobju obeh mesecev na tem območju padlo 577,3
mm padavin, kar znaša 44,2 % letnega povprečja.
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Slika 37: Primerjava oktobrskih in novembrskih padavin s povprečji
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Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje

Za razliko od dogajanja v povezavi s februarskimi poplavami, ko je bila količina padavin tako v
januarju kot v februarju nadpovprečna, je bil mesec oktober bolj suh kot bi pričakovali.
Vrednost padavin je presegla količino 20 mm le v treh dneh v mesecu. Višek padavin tako
predstavlja 15. oktober, ko je v celotnem dnevu na območju Ilirske Bistrice padlo 29,5 mm
dežja.
Pestrejše vremensko dogajanje je sledilo v noči iz 21. na 22. oktober, ko je območje Slovenije
prešla izrazita hladna fronta, ki je s sabo prinesla neurja z močnim vetrom (najmočnejši
izmerjeni sunek vetra v Ilirski Bistrici je imel hitrost 87 km/h) ter obilnimi padavinami, ki pa so
v večji meri obšle območje Ilirske Bistrice (Neurja v noči z 21. na 22. oktober 2014, 2014).
Dvodnevna vsota padavin je tako znašala zgolj 47,5 mm, in ni povzročala nikakršnih težav s
poplavami (Arhiv – Podatki samodejnih postaj, 2014).
Povsem drugačne pa so bile razmere v mesecu novembru. V prvih dneh je bilo vremensko
dogajanje mirno, nato pa je hladnejši zrak iznad območja Atlantskega oceana prodrl prek
zahodne Evrope in Sredozemlja do severnega dela Afrike. V noči iz 5. na 6. november so se na
območju Ilirske Bistrice pričele pojavljati močne padavine, večinoma v obliki nalivov. Pogoste
so bile tudi nevihte. Stanje se je umirilo šele 8. novembra v dopoldanskih urah.
V novembru se je obdobje močnejših nalivov ponovilo še enkrat, in sicer v dneh od 10. do 12.
novembra. Količina padavin je bila sicer nekoliko manjša, a kljub temu so 12. novembra v
merilni postaji Ilirska Bistrica – Koseze v celotnem dnevu namerili 123,3 mm padavin (Arhiv –
Podatki samodejnih postaj, 2014).
Temu je sledilo še obdobje med 15. in 18. novembrom, ko so se padavine še pojavljale, a je
bila njihova intenzivnost veliko manjša.
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Slika 38: Dnevna količina padavin za oktober in november

Dnevna količina padavin v obdobju 1. oktober - 30. november
2014
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Vir podatkov: Agencija Republike Slovenije za okolje

4.1.3.2. Kronološki potek dogodkov

Za razliko od februarskih poplav je bil pojav novembrskih bolj nenaden. Zamik med pojavom
padavinskega viška ter prvimi poplavljenimi objekti oziroma površinami je bil krajši, saj ni bilo
žledu, ki bi omogočal zadrževanje vode v obliki ledu in njeno počasnejše pronicanje v
podzemlje, pa tudi sama količina padavin, ki je padla v zelo kratkem času, je bila veliko večja.
Prve hiše v Koritnicah je tako voda zalila že v večernih oziroma nočnih urah v četrtek, 6.
novembra (Sedmak, 2014). Podobno kot februarja so se aktivirali izviri v Žlebovih in hudournik
je znova zasedel svojo strugo ob vasi. Padavinska voda se je razlivala prek ceste, po dvoriščih
in vdirala v hiše in ostala poslopja, zato so jo na nekaterih mestih že poskušali preusmeriti v
odtočne kanale. Makadamska cesta pod Rašo je bila prekopana, da bi tok deževnice, ki je drla
prek ceste, lažje usmerili v strugo glavnega hudournika (Sedmak, 2014).
Slika 39: Zalita cesta v Knežaku (7.11.2014 ob 18.17)

V petek, 7. novembra
popoldne, ko so se
padavine okrepile, je
voda že poplavljala
posamezne lokacije v
Knežaku. Delno je bi zalit
travnik
Mlaka
s
pašnikom, poplavljalo je
najnižje ležeče hiše v
severozahodnem kraku
vasi, podtalnica je izvirala
tudi
v
posameznih
objektih v osrednjem
delu vasi ob Mlaki.
Težave je povzročal tudi
hudournik, ki je tekel po
pobočju vzpetine Reber
ter deloma poplavil

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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glavno cesto skozi vas in se razlival po vrtu ene od hiš. Na tem mestu se je v kleti hiše tudi
pojavil izvir podtalnice. V Zapotoku in Ponikvah se je zaradi dotoka velike količine vode iz Sela
že pojavila ojezeritev.
S podtalnico so imeli težave tudi na Baču, kjer je ta že vdirala v kleti posameznih hiš. Čez noč
je zato tu potekalo dežurstvo gasilcev, ki so skrbeli za dovoz protipoplavnih vreč, po potrebi
izčrpavali vodo iz kleti ter nadzirali stanje na terenu (Škrlj, 2014).
V noči na soboto, 8. novembra so se padavine nekoliko umirile, vendar pa to ni prekinilo
naraščanja vodnatosti izvirov podtalnice. V Koritnicah je potekal stalen nadzor razmer,
dopoldne tega dne pa je bil v Jamcih tudi izmerjen pretok hudournika, ki je dosegel vrednost
560 l/s (Kovačič, 2014). Zaradi obilnosti padavin so se ob strugi hudournika pojavljale tudi tako
imenovane vodne blazine oziroma pod neprodorno travno rušo ujeti žepi vode (Kovačič,
2014).
Slika 40: Struga hudournika v Jamcih pri Koritnicah (8.11.2014 ob 12.57)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 41: Vodna blazina v Jamcih (8.11.2014 ob 12.39)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Zaradi naraščanja vodnatosti je hudournik pri Koritnicah grozil, da bo prestopil breg, zato je
bil potreben pregled nasipa. Poleg tega so manjši hudourniki, ki so tekli po bližnjih pobočjih, s
Slika 42: Nanos grušča s Strme rebri (8.11.2014 ob 13.05)
seboj nosili precej
gruščnatega
in
peščenega drobirja, ki
so ga odlagali po vasi
in ga je bilo potrebno
sproti čistiti (Sedmak,
2014).
Del vode iz stare rečne
struge pri koritnicah je
bil preusmerjen proti
Mali Obrobi, za katero
je
podobno
kot
februarja tudi zdaj
pričelo
nastajati
manjše
jezerce,
vendar je bil tok
hudournika premočan
in je del vode
Avtor: Rok Tomšič, 2014
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neovirano odtekal naprej proti Podtuščaku, kjer se je dodatno napajal še z vodo iz tamkajšnjih
kraških izvirov, nato pa spet kot reka drl po glavni cesti skozi naselje in poplavljal poslopja ter
površine v okolici. Voda je drla tudi skozi kanale pod cesto ter zaradi prevelikega pritiska
odpirala pokrove jaškov. Razlivala se je po površinah zahodno od vasi, zato so se na tem mestu
že pojavljale manjše ojezeritve, ki pa so bile v dopoldanskem času še nesklenjene in razdeljene
na posamezne poplavljene zaplate. Polnilo se je tudi Bačko jezero, vendar v tem času še ni
doseglo svojega najvišjega vodostaja.
Slika 43: Struga v Podtuščaku (8.11.2014 ob 12.02)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 44: Voda odpira pokrove kanalizacije na Baču (8.11.2014 ob 11.40)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 45: Poplave se že pojavijo zahodno od Bača (8.11.2014 ob 11.31)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 46: Poplavljen pašnik na Mlaki v Knežaku (8.11.2014 ob 13.33)

Tudi ojezeritve pri Knežaku so se
širile. Poplavljen je bil pašnik v
zahodnem delu Mlake, v
Zapotoku je vodna gladina že
segala do merilne letve, ki je
ostala na isti lokaciji še iz časa
februarskih poplav, v Ponikvah
pa je bil vodostaj že dovolj visok,
da je voda prosto odtekala po
februarja izkopanem prekopu v
Kalško jezero, ki se je tudi polnilo
z vodo. Jezero v tem delu je še
vedno napajal tudi potok iz Sela,
zato je bilo pričakovati, da bo
vodostaj še naraščal.

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Slika 47: Voda iz Sela doteka v Zapotok (8.11.2014 ob 13.34)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 48: Jezero v Zapotoku že sega do merilne letve (8.11.2014 ob 13.40)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 49: Ojezerjene Ponikve (8.11.2014 ob 18.22)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 50: Voda iz Ponikev odteka skozi prekop (8.11.2014 ob 18.12)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

V nedeljo, 9. novembra, se je glavni hudournik pri Koritnicah še naprej krepil, pri Jamcih je bil
izmerjen njegov pretok, ki je tega dne dosegel svoj absolutni višek pri kar 1300 l/s (Kovačič,
2014). Zaradi naraščanja gladine podtalnice so se krepili tudi kraški izviri, in v kombinaciji z
okrepljenim tokom hudournika predstavljali večjo nevarnost za vasi Koritnice in Bač. V obeh
vaseh so bile poplavljene številne kleti, garaže, hlevi, gospodarski ter ostali prostori na nivoju
tal, zato je izčrpavanje vode iz kleti ter dežuranje oziroma nadzor stanja potekalo prek celega
dne. Na najbolj kritičnih mestih je bil potreben tudi dovoz večjega števila protipoplavnih vreč,
150 novih vreč je bilo tako pripeljanih na lokacijo podjetja SEC na Baču (Škrlj, 2014).
Gladina jezera pri Knežaku se je še naprej dvigovala in ob 14.17 je na lokaciji Pod Obrobo voda
preplavila cesto Knežak-Bač, do 17.52 pa narasla že do tolikšne mere, da je bilo omenjeni
odsek potrebno zapreti za ves promet. Koriška cesta je bila v tem času še prevozna,
naslednjega dne, 10. novembra popoldne pa jo je gladina jezera v Kneških Zelnikih prelila in jo
je bilo potrebno zapreti (Škrlj, 2014).
Stanje med 9. in 11. novembrom se ni bistveno spreminjalo. Pretok v Jamcih je še naprej
ostajal visok, hudournik je poplavljal Bač, kjer je bil zato potreben stalni nadzor vodostaja in
po potrebi črpanje vode iz kleti. Zaradi stalnega dotoka vode se je ojezeritev med Knežakom
in Bačem še naprej širila, vendar v tem času še ni dosegla najvišjega nivoja februarskih poplav.
Konstantno izviranje podtalnice ni prizaneslo Koritnicam, kjer je bilo še vedno veliko hiš s
poplavljenimi kletmi ali drugimi prostori v nivoju tal ali pod njim (Sedmak, 2014). Vremenska
napoved za noč in prihodnji dan je bila neugodna, napovedane so bile nove padavine, zato je
med prebivalci obstajal strah pred nenadnim povišanjem vodostaja zaradi morebitnih

40

povečanih pretokov, kar bi pomenilo dodatno zaostritev razmer (Hidrološko poročilo o
poplavah od 5. do 20. novembra 2014, 2014).
Napoved se je uresničila, sreda, 12. november je bil drugi najbolj namočen dan v tem mesecu.
Pretok hudournika v Jamcih je bil sicer nekoliko nižji od izmerjenega viška 9. novembra, a je še
vedno znašal 1285 l/s (Kovačič, 2014). V Koritnicah je še vedno izvirala podtalnica in
poplavljenih je bilo 21 hiš, zato je bila potrebna pomoč z dodatnimi črpalkami (Škrlj, 2014).
Zaradi ponovno okrepljenega dotoka padavinske vode so se zaostrile razmere na Baču,
prizadeto je bilo celotno območje vasi ob glavni cesti, pa tudi posamezne lokacije v južnem
kraku vasi, kjer je težave povzročala podtalnica. Zato je bil ob 07.42 v štabu gasilskih ekip v
gasilskem domu PGD Knežak razglašen javni alarm (Škrlj, 2014).
Jezero v Kneških Zelnikih se je polnilo, voda je še naprej prelivala Koriško cesto. Za omogočanje
hitrejšega iztoka vode v nižji del jezera Pod Obrobo je bil popoldne na Koriški cesti izkopan
manjši preboj, cesta pa je bila zaprta za ves promet. Edini obvoz do Koritnic je potekal po trasi
od Zagorja mimo gradu Kalc proti Baču in naprej po makadamski poti skozi gozd, kar je
pomenilo dodatnih 25 km razdalje, ki so jo prebivalci Koritnic morali opraviti, da so lahko prišli
do svojih domov (Škrlj, 2014).
V sredo popoldne je gladina jezera narasla do nadmorske višine 571,43 m (Kovačič, 2014), kar
je zgolj 2 cm pod najvišjim nivojem iz časa februarskih poplav, kljub temu, da je voda iz Ponikev
cel čas sproti odtekala v Kalško jezero (Škrlj, 2014).
12. novembra popoldne je štab civilne zaščite sprejel sklep, ki je bil ključnega pomena za
reševanje razmer v naselju Bač, in je v času novembrskih poplav pomenil prelomno točko v
odvijanju dogodkov. Po odobritvi sklepa so se pričela dela na kolovozu Čička pot, ki poteka v
dolžini približno 1 km vzhodno pred vasjo Bač v smeri proti jugu, torej proti Dolgim Njivam.
Pot je bila spremenjena v plitev in z nasipi iz prsti, kamenja ter poplavnih vreč utrjen prekop,
ki je preusmerjal tok hudournika iz smeri Koritnic in Podtuščaka.
Razmere v vzhodnem delu Bača so se po preusmeritvi vodotoka proti Dolgim Njivam drastično
izboljšale, voda v vzhodnem delu vasi je z izjemo posameznih izvirov podtalnice tako rekoč
izginila, v Dolenjem Kraju pa je vodostaj upadel za približno 20 cm (Škrlj, 2014).
V Četrtek, 13. novembra, hudournik torej ni več poplavljal vasi Bač, povišal pa se je vodostaj v
Dolgih Njivah, kamor je voda dotekala tako po prekopu na Čički poti kot tudi iz jezerca za Malo
Obrobo, od koder je voda tekla po stari, očiščeni in mestoma poglobljeni rečni strugi
vzporedno s Koriško cesto. Naraščal je vodostaj v Kneških Zelnikih, Pod Obrobo, Kneški
Robidnici, Ozkih Njivah, v Ponikvah in Zapotokom, kjer je tega dne vodna gladina segala do
nadmorske višine 571,55 m (Kovačič, 2014), kar je najvišji izmerjeni vodostaj v času katerihkoli
poplav na tem območju, z izjemo poplave iz leta 1851, za katero pa meritve ne obstajajo in je
bilo nadmorsko višino vodne gladine mogoče zgolj oceniti na podlagi opisa razsežnosti poplave
v kroniki župnišča v Knežaku.
Kljub temu, da je prekop v Ponikvah že cel čas novembrskih poplav sproti odvajal padavinsko
vodo, se je 13. novembra gladina jezera v tem delu dvignila za okrog 10 cm višje, kot v času
februarskih poplav, ko je višek dosegla tik pred prebojem prekopa.
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Slika 51: Poplavno jezero pri Baču dosega visok vodostaj, v ozadju Knežak (13.11.2014 ob 11.09)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 52: Vrtače pod Tuščakom poplavljene, v ozadju dela na Čički poti (13.11.2014 ob 11.15)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 53: Najvišji vodostaj v Dolgih njivah, viden dotok vode prek prekopa ob Čički poti (13.11.2014 ob 16.00)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Poplavljene so bile tudi manjše kotanje ali vrtače v okolici ojezeritve med Knežakom in Bačem
oziroma tudi v samem naselju Bač. Izviri podtalnice so še naprej ostajali aktivni in lokalno
poplavljali na več lokacijah v vasi Bač, vendar večjih težav niso povzročali, zato se je v večjem
delu vasi že lahko začelo odstranjevanje posledic poplav oziroma čiščenje manjših gruščnatih
in peščenih nanosov ter osuševanje prostorov (Škrlj, 2014).
Koritnice so bile v tem času dostopne le prek obvoza po gozdni poti, saj zasilna mostova na
Koriški cesti ter pred Bačem, kjer je hudournik iz Podtuščaka prečkal glavno cesto, še nista bila
dokončana.
V teh dneh se je na območju pojavljal tudi problem s pitno vodo, saj je zaradi razlivanja vode
po kmetijskih površinah ter vdiranje podtalnice v greznice in hleve obstajala nevarnost
onesnaženja vodovodne vode s fekalijami ali gnojili. Vodo je bilo zato več dni potrebno
prekuhavati, dežurne službe pa so skrbele za dovoz pitne vode v plastenkah (Škrlj, 2014).
V naslednjih dneh je vodostaj pričel upadati, obseg ojezerjenih površin med Knežakom in
Bačem pa se je postopoma zmanjševal. V Petek, 14. novembra je vodna gladina v Zapotoku že
upadla na nadmorsko višino 571,31 m (Kovačič, 2014). Istega dne sta bila dokončana zasilni
most na Koriški cesti, nekoliko pozneje pa tudi zasilni most na cesti pred Bačem, s čimer sta
bili spet vzpostavljeni obe glavni prometni povezavi s Koritnicami. Območje si je tega dne
ogledal tudi predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor (Škrlj, 2014).
15. novembra je bil spet izmerjen pretok hudournika v Jamcih, ta je se je že zmanjšal na 930
l/s ter nadaljeval z upadanjem do 24.11, ko so izviri v Žlebovih presahnili in v strugi ni bilo več
vode (Kovačič, 2014).
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Tudi vodostaj v Zapotoku se je stalno zmanjševal, z izjemo minimalnega dviga gladine 18.
novembra, kar je bil rezultat ponovnega pojava padavin v prejšnjih dneh. Po tem datumu je
vodna gladina v Zapotoku in Ponikvah enakomerno upadala in 22. novembra je merilna letev
v Zapotoku stala že približno 3 cm nad nivojem vode (Kovačič, 2014). Podobno kot februarja
je tudi tokrat voda iz ostalih poplavnih območij izginjala počasneje, ko je njen nivo upadel pod
nivo višine nasipa struge v Zapotoku in je bil prekinjen prost odtok do Ponikev. Tudi tokrat se
je ojezeritev najdlje zadržala v najnižji točki terena, Pod Obrobo.
Grafikon 1: Vodostaj v Zapotoku

Nadmorska višina gladine (m)

Spreminjanje vodostaja v Zapotoku novembra
571,8
571,6
571,4
571,2
571
570,8
570,6
570,4
570,2
570

Datum
Vir podatkov: Kovačič, 2014

4.2. Poplavna ogroženost območja
Pojem ogroženosti navadno razlagamo kot resnično ali občuteno izpostavljenost ozemlja,
ljudi, živali ter premoženja naravnim in drugim nesrečam (SSKJ; cv: Natek, 2011).
V primeru preučevanega območja ogroženost pred poplavami torej predstavlja
izpostavljenost stanovanjskih hiš, drugih objektov, živali in človekove lastnine poplavam zaradi
širitve ojezerjenih površin, poplavljanju kleti zaradi izvirov podtalnice ter potencialni škodi, ki
bi lahko nastala zaradi fizične moči tokov hudournikov. Poplavna ogroženost območja je
neposredno povezana z njegovimi geografskimi značilnostmi, ki jih je pri ocenjevanju stopnje
ogroženosti potrebno dosledno upoštevati.
Ob pregledu zgodovine poplav, ki so prizadele ta predel Zgornje Pivke, lahko naštejemo kar 11
večjih poplav od leta 1851 do vključno 2014, kar pomeni v povprečju eno večjo poplavo na
vsakih 14,8 let. Poplave torej na tem območju niso nobena redkost in se bodo zagotovo v
prihodnosti še ponovile, zato je nujno preučiti njihovo dinamiko ter podrobno pregledati
nevarnosti, ki jo predstavljajo posameznim naseljem ter poiskati ustrezne rešitve oziroma
preventivne ukrepe.
4.2.1. Dinamika pojava poplav in nevarnost, ki jo te predstavljajo
Na podlagi spoznanj, pridobljenih s preučevanjem literature in predvsem na podlagi
podrobnega opazovanja poplav leta 2014 ter podatkov o nihanju vodostajev ojezerjenih
površin ter spreminjanju pretokov hudournikov, pridemo do ugotovitev, ki so osnova za
ocenjevanje stopnje poplavne ogroženosti območja.
44

Pojav poplav in njihovo trajanje sta v največji meri odvisna od dviga gladine kraške podtalnice,
do česar pride zaradi napolnitve podzemnih razpok v karbonatni matični podlagi kraškega
vodonosnika. Aktivirajo se številni kraški izviri in pojavljati se prične ojezeritev, ki pa se poleg
avtogenih virov napajanja širijo tudi s pomočjo vode, ki priteče iz oddaljenih izvirov oziroma
alogenim napajanjem. Med vire alogenega napajanja se uvrščajo studenci in potočki, ki izvirajo
na flišu v tektonskem oknu v Selih ter prek umetno urejene struge dotekajo v Zapotok oziroma
Ponikve ter širijo tamkajšnjo ojezeritev. Na tem mestu se ojezeritev navadno najprej pojavi in
najhitreje širi, medtem ko vode iz smeri Koritnic pritečejo z zamikom. Med alogene vire
napajanja spada tudi hudournik, ki izvira v Žlebovih v sicer karbonatni, a dolomitni matični
podlagi, ki je nekoliko manj vodoprepustna od apnenca, saj tudi ta tok vode v veliki meri
prispeva k hitremu naraščanju gladine in s tem širjenju ojezerjenih površin v okolici Knežaka
in Bača.
Dvig kraške podtalnice z manjšim zamikom sledi padavinskemu višku, a se voda nato v
podzemnih razpoklinah kraškega vodonosnika zadrži dlje časa, zato so lahko njeni izviri lahko
aktivni še več dni oziroma celo tednov po koncu deževja. Ojezerjene površine zato ostanejo
poplavljene dalj časa, kar predstavlja problem pri odstranjevanju posledic poplav. Cestni odsek
med Knežakom in Bačem zaradi svoje nizke lege ostane poplavljen tudi v času, ko se voda iz
ostalih ojezerjenih predelov, na primer iz Ponikev, Zapotoka, Dolgih njiv ter Kneških Zelnikov,
že umakne.
Ojezeritev predstavlja največjo nevarnost za novejše zgradbe, ki so zgrajene na robovih vasi v
najnižje ležečih predelih, saj lahko že minimalen dvig nivoja vodne gladine pomeni hitro
napredovanje oziroma širjenje obsega jezera proti naselju. Ob morebitni ponovitvi poplav v
podobnem obsegu, kot so se zgodile jeseni leta 1851 bi bilo poplavljenih več hiš v Knežaku ter
precejšen del vasi Bač, saj bi bila po mojih ocenah, ki temeljijo na podatkih o v tistem času
poplavljenih hišah na Baču, gladina jezera lahko 4,5–10 m višja kot je bil najvišji izmerjeni nivo
gladine v Zapotoku med novembrskimi poplavami (pri oceni sem poskušal biti kar najbolj
konservativen in sem pri izdelavi karte upošteval nižjo vrednost). V tem primeru bi vodna
gladina lahko dosegla ali celo presegla nadmorsko višino 576 m.
Slika 54: Izpodjedena cesta pred Bačem (13.11.2014 ob 11.40)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Struge
hudournikov
tega
območja so, z izjemo hudournika
iz Žlebov, kratke, moč njihovih
tokov pa premajhna, da bi lahko
voda fizično destruktivno vplivala
na
objekte.
Hudourniki
predstavljajo
neposredno
ogroženost za objekte, locirane v
neposredni bližini struge, v
manjši meri je bila opazna tudi
škoda na infrastrukturi, kjer je bil
pred naseljem Bač izpodjeden
rob glavne ceste. Glavna težava,
ki jo predstavljajo hudourniki so
nanosi plavja, predvsem vejevja
ter grušča in peska, ter seveda
poplavljanje cest in objektov.

4.2.2. Karta poplavljenih površin
Karta poplavljenih površin temelji na lastnem terenskem opazovanju, uporabi referenčnega
letalskega videoposnetka, nastalem 13. novembra 2014, ter podatkih o nadmorski višini vodne
gladine v času, ko je ta segala najvišje.
Zaradi večje natančnosti sem kot osnovo uporabil lidarski model reliefa, a pri tem dopuščam
manjša odstopanja od dejanskega stanja v naravi, saj gre za zelo majhne višinske razlike, poleg
tega pa je bilo v okolici naselij tudi veliko poplavljenih površin, kjer je bila meja vodne gladine
manj jasna in jih ne morem šteti k pravim ojezeritvam, ali pa je bil teren nagnjen in se je voda
prek njega zgolj površinsko pretakala v nižje dele poplavnega jezera.
Karta služi predvsem lažji vizualni predstavi ter pripomore k lažjemu identificiranju lokacij, kjer
je po mojih ocenah ogroženost zaradi poplav največja.
Na karti so prikazane ojezerjene površine, tokovi hudournikov, pomembnejši protipoplavni
ukrepi, izvedeni v času izrednih razmer, ter posamezne hiše, na lokaciji so bile izvedene
gasilske intervencije oziroma so poplav ena tak ali drugačen način vplivale nanje. Poplavljenih
stavb nisem razdeljeval glede na obdobje, ko so bile poplavljene, ampak sem združil tako
stavbe, poplavljene februarja kot tiste, ki so bile poplavljene v novembru. Iste lokacije so bile
v večini primerov poplavljene med obema poplavnima dogodkoma leta 2014.
Pri tem moram opozoriti, da obstaja velika verjetnost, da nekaterih poplavljenih objektov na
karti ni označenih, saj obstaja možnost, da vsi prebivalci niti niso javili poplavljanja v
posameznih hišah klicnemu centru, ampak so vodo izčrpavali v lastni režiji, in je zato po vsej
verjetnosti število poplavljenih poslopij še večje. Kljub temu pa lokacije poplavljenih stavb, ki
so označene na tej karti, omogočajo boljši vpogled v dogajanje ter nakazujejo na določene
povezave med lego stavb ter pojavom poplav.
Na osnovi izdelane karte temelji ocena o skupni površini ojezerjenih območij v okolici Knežaka,
Bača in Koritnic. Ta je v času najvišjega vodostaja novembra 2014 presegala 83,3 ha. Iz ocene
je izvzeta površina ojezeritve Kalškega jezera (5,7 ha). Prav tako niso všteta območja manjših
razlivanj, saj je nemogoče natančno določiti obseg teh površin.
4.2.3. Koritnice
V Koritnicah je omenjenih 28 hiš oziroma poslopij, kjer je bilo potrebno posredovanje zaradi
poplavljanja prostorov v ali pod nivojem tal (Sedmak, 2014). Stavbe so razporejene po
celotnem naselju, opazen pa je trend poplavljanja zlasti hiš v bližini osrednje ceste skozi
naselje, oziroma lokacij južno od nje, ki ležijo nižje, bližje dnu kraškega polja. Poplavljene so
bile tudi hiše v bližini erozijskih jarkov, kjer je v času močnejših nalivov deževnica drla
površinsko v obliki manjših hudournikov ter vdirala v njihove prostore.
Na pobočju nad vasjo se je tako februarja kot novembra aktiviralo več kraških izvirov, ki so
poleg izvirov podtalnice v kleteh hiš predstavljali glavno grožnjo za naselje. Voda je zalivala
kleti hiš, več garaž, v nekaterih primerih celo bivalne prostore v pritličjih.
Pritisk podtalnice, ki je izvirala v kleteh je bil celo tolikšen, da je dvignilo temeljno betonsko
ploščo ene izmed stanovanjskih hiš (Šajn, 2014). Omenjeno dejstvo najbolj zgovorno priča o
vodnatosti ter moči kraških izvirov na lokaciji te vasi.
Vas je ogrožal tudi močan tok hudournika iz Žlebov, ki je v času visokega vodostaja po obilnem
deževju dosegal izjemne vrednosti pretokov. Hudournik se je še dodatno napajal s pritoki iz
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stranskih izvirov in ob nadaljnjem naraščanju pretoka bi lahko prestopil bregove ter se približal
najnižje ležečim poslopjem v naselju.
Zaradi obrobne lege naselja, ki leži na višji nadmorski višini od Knežaka in Bača, širjenje
ojezerjenih površin v dnu kraškega polja ne predstavlja nobene nevarnosti. Sklepam, da je bil
poleg želje po ohranitvi čim več ravnih površin za kmetijstvo, bližine gozda ter pobočij,
primernih za pašo živine to tudi eden od dejavnikov, ki so pripomogli k izbiri lokacije za
postavitev prvih hiš, kjer je naselje nastalo.
Najbolj problematične točke v naselju torej predstavljajo lokacije pod glavno cesto skozi vas
ter točke, ki ležijo na vhodih v erozijske jarke, ki so jih oblikovali hudourniki.
4.2.4. Bač
Po podatkih iz delovodnika PGD Knežak je bilo na Baču februarja in novembra skupno
poplavljenih 37 hiš in ostalih poslopij, vendar je bilo to število najverjetneje še večje.
Vzhodni del naselja je
novejši
in
redkeje
poseljen. Hiše z obeh
strani v ravni vrsti
obdajajo glavno cesto.
Teren se v smeri proti
Koritnicam
polagoma
dviguje in se od središča
naselja na nadmorski
višini 575 m dvigne na 585
m tik pred prvimi hišami
na vzhodnem koncu vasi.
Posamezne stavbe v tem
predelu ležijo na nekoliko
dvignjenem terenu ob
vznožju zaobljenega griča,
poimenovanega Gradišče.

Slika 55: Vrtače pod Tuščakom (12.2.2014 ob 15.48)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Zaradi višje in bolj odmaknjene lege ojezerjene površine za Vzhodni del naselja niso
predstavljale nobene nevarnosti. Vendar pa so v tem predelu vasi locirani številni izviri
podtalnice, tako na travnikih pred in v samem naselju kot tudi v kleteh hiš. Precej površin je
bilo zato namočenih, poplavljena so bila polja pred vasjo, pa tudi manjše travnate površine
med stavbami, kljub temu, da v tem primeru ne moremo govoriti o pravih ojezeritvah. Voda,
ki je izvirala v vrtačah pod Tuščakom, se je it njih v obliki krajšega potočka iztekala in poplavljala
okolico prvih hiš v naselju.
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Slika 56: Poplavljene površine podjetja SEC (12.2.2014 ob 15.53)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
Slika 57: Poplavljeni Bubndol, v ozadju jezero zahodno od Bača in v Ozkih njivah (12.2.2014 ob 15.53)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 58: Ojezeritev v neposredni bližini Dolenjega kraja (12.2.2014 ob 15.56)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Dolenji kraj predstavlja starejši del naselja. Poselitev je tu gostejša, hiše so posejane v gručah
brez pravega reda. Nadmorska višina terena se spusti pod 575 m in se polagoma spušča proti
poljem zahodno od vasi, kjer doseže nadmorsko višino 572 m, v najnižjih predelih Kota, Bačkih
Zelnikov in Podjam tudi manj.
Naraščanje gladine jezera v Kotu in Bačkih Zelnikih je predstavljalo hitro povečanje stopnje
nevarnosti poplavljanja stavb v Dolenjem kraju, tako zaradi same bližine ojezerjenih površin
kot tudi zaradi lege, ki je v tem delu le minimalno nad nivojem najvišjega izmerjenega
vodostaja v času februarskih in novembrskih poplav. Gostejša poselitev in manj pravilna
razporeditev stavb je predstavljala dodatno težavo, saj je bilo težje usmerjati poplavno vodo
stran od hiš kot v Vzhodnem delu vasi, kjer so vodo preprosto izčrpavali na dvorišča ter njen
tok poskušali preusmeriti v kanale oziroma ga omejiti na razlivanje po glavni cesti.
Stavbe v Južnem kraku vasi so večinoma bolj pravilno razporejene in podobno kot v vzhodnem
delu Bača iz obeh strani obdajajo glavno cesto, le da je poselitev tu nekoliko gostejša. Starost
stavb se niža proti jugu naselja, njihova medsebojna razmaknjenost pa se veča. Nevarnost je
v tem delu predstavljal predvsem dvig nivoja kraške podtalnice, ki je izvirala v kleteh več hiš,
zalivala pa je tudi stanovanjsko hišo čisto na jugu vasi, ki se nahaja v lokalni manjši depresiji v
neposredni bližini predela Pod Pezalco, ki je bil tako februarja kot novembra ojezerjen.
Gorenji Kraj predstavlja starejši del naselja z gostejšo, gručasto poselitvijo. Kljub temu, da se
predel nahaja v neposredni bližini Bačkih Zelnikov in Kota, z vzhodne strani pa meji na manjšo
lokalno depresijo Bubndol, ki je bila prav tako ojezerjena, poplave za tukajšnje prebivalce ne
predstavljajo neposredne nevarnosti, razen oteženega dostopa do domov. Omenjeni krak vasi
je namreč zgrajen na jeziku višjega terena, ki se od središčnega dela vasi z nadmorske višine
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575 m hitro vzpne na 590 m. Stavbe so torej postavljene več metrov nad ravnijo, ki jo je
dosegla gladina ojezerjenih površin. Tu tudi ni nobenih kraških izvirov, zato se podtalnica ni
pojavljala v kleteh ali pritličnih prostorih, kar potrjuje tudi podatek, da v delovodniku PGD
Knežak ne obstaja nobena omemba o izčrpavanju vode na kateri od lokacij v tem delu naselja.
Največji problem je za naselje Bač predstavljal hudournik, ki je tekel po glavni cesti v smeri od
vzhoda proti zahodu in se razlival po površinah, ki jo obdajajo, vdiral pa je tudi v pritlične
prostore posameznih stavb. Del vode, ki je tekel skozi cevi za odvajanje meteornih voda pod
cesto je odpiral pokrove jaškov, saj je bil pretok premočan, da bi bile cevi sposobne tolikšno
količino vode sproti odvajati proti čistilni napravi. Hudournik je v kombinaciji z izviri podtalnice
predstavljal grožnjo tudi za industrijski obrat podjetja SEC, namenjen proizvodnji dvigal.
Zaradi površinskega razlivanja padavinske vode je bil še zlasti prizadet Dolenji Kraj, kjer so bila
poplavljena številna dvorišča, hlevi in kletni prostori objektov. Poleg tega je stalni dotok vode
po glavni cesti prispeval k naglemu širjenju ojezerjenih površin zahodno od vasi.
Ob vseh naštetih dejstvih lahko kot najbolj ogrožen del naselja Bač označim Dolenji Kraj, ki ga
ogroža kombinacija hudourniških poplav in poplavljanja zaradi dvigovanja nivoja podtalnice,
ki je poleg tega, da je izvirala v samih kleteh, prispevala tudi k dvigovanju vodostaja jezera.
Po ogroženosti mu sledi vzhodni del naselja, ki ga ogrožajo v prvi vrsti izviri podtalnice v kleteh
hiš in na vrtovih v naselju ali okolici, ter seveda hudourniški tok. Ojezeritev, kot se je pojavila
v nižjih predelih kraškega polja, se do tega dela najverjetneje ne bi mogla razširiti, razen morda
v primeru res izjemne količine padavin, ko bi se lahko ponovil scenarij iz leta 1851 in bi se
jezero že povsem približalo prvim hišam v vzhodnem delu, pod gladino jezera pa bi bil
precejšen del Dolenjega Kraja.
4.2.5. Knežak
Od treh naselij, ki ležijo na poplavnem območju, je bilo prav v Knežaku potrebno najmanjše
število intervencij zaradi poplav. Zapisnik o intervencijah Knežak omenja zgolj 8 hiš, kjer je bilo
potrebno izčrpavanje, a pri tem velja opozoriti na dejstvo, da je več stanovalcev kleti izčrpavalo
tudi v lastni režiji, zato je bilo morda poplavljenih tudi več lokacij. Še vedno pa je bilo število
poplavljenih stavb bistveno manjše kot na Baču ali v Koritnicah.
Osrednji, starejši del naselja leži na manj izrazitem jeziku nekoliko dvignjenega terena na okrog
583 m nadmorske višine, ki se proti severovzhodu zajeda v dno kraškega polja in zaključi pod
gričem Pezalca s cerkvijo Sv. Barbare in pokopališčem. Zaradi svoje lege, ki se nahaja več
metrov nad nivojem ojezeritve, je ta predel vasi varen pred poplavami. Tu tudi ni nobenega
izvira kraške podtalnice, razen v primeru redkih izjem hiš, ki ležijo v nižjih legah ob cestnem
odseku Knežak-Bač, ki so tudi v neposredni bližini kotanje Pod Obrobo.
V poznejših obdobjih se je naselje zvezdasto širilo navzven v več krakih, predvsem ob
regionalni cesti 404 Pivka-Ilirska Bistrica, ki predstavlja najpomembnejšo prometno povezavo
z regionalnim središčem Ilirsko Bistrico, pa tudi povezavo občine Ilirska Bistrica s sosednjo
občino Pivko. Ob širitvi naselja so postale pozidane tudi za to manj primerne lokacije v nižjih
legah, predvsem ob zahodnem, severnem ter vzhodnem robu vasi, kjer so se v času poplav
pojavljale predvsem težave s poplavljanjem kleti zaradi izvirov kraške podtalnice. Redke
lokacije v Knežaku so imele nekaj težav tudi s poplavljanjem hudourniških tokov s pobočja
vzpetine Gradišče južno od vasi in potoka, ki je tekel iz Sela v Zapotok. Hudournik, ki je izviral
na vzpetini Gradišče je tekel skozi prepust pod glavno cesto, zaradi premajhne odprtine pa se
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je razlival tudi po njej in jo poplavljal v dolžini okrog 40 m, poplavljal pa je tudi vrt hiše, ki leži
ob njej. Preostanek vode se je, ko se je struga ob prehodu na ravnino končala, razlival po
travniku Mlaka, vendar tu ni povzročal hujših težav.
Potencialno nekoliko resnejši problem je za naselje predstavljal dvig nivoja gladine ojezerjenih
površin v Zapotoku in Pod Obrobo ter Kneških Zelnikih, vendar bi se morala vodna gladina
dvigniti za okrog 2–3 m, da bi resno ogrožala lokacije najnižje ležečih hiš.
Od treh naselij, ki ležijo na preučevanem območju, je po mojih ocenah Knežak v najmanjši meri
ogrožen zaradi poplav, ki v vasi predstavljajo večinoma lokaliziran problem, omejen na nekaj
kritičnih lokacij. Največji problem za naselje predstavlja dvig nivoja kraške podtalnice, zaradi
česar se v kleteh stavb pojavljajo njeni izviri ter povzročajo škodo na imetju.

4.3. Odzivi skupnosti na pojav poplav
Pri spopadanju s poplavami in njihovimi posledicami je ključnega pomena prožnost
prebivalcev, oziroma zmožnost njihovega odzivanja na negativne učinke naravnih procesov,
sposobnost prilagajanja času in razmeram (Natek, 2011).
V primeru poplav na območju Knežaka, Bača in Koritnic največji problem predstavlja
poplavljanje stanovanjskih hiš in ostalih objektov. Problem je v izbiri lokacije, več stavb je
postavljenih na območjih hudourniških strug, ali pa so locirane relativno nizko v primerjavi z
dnom kraškega polja, kjer se pojavlja ojezeritev. Prebivalci so torej omejeni pri izvedbi
protipoplavnih ukrepov, ki jih imajo na voljo, saj stavb ni mogoče preprosto preseliti na bolj
primerno lokacijo.
Pozorni moramo biti tudi na ranljivost prebivalcev, ki je velikokrat pogojena z ekonomskimi
zmožnostmi (Natek, 2011). Socialno šibkejši prebivalci si težje privoščijo gradnjo stavb, ki bi
bile poplavno varnejše ali pa si ne morejo privoščiti ukrepov, ki bi omilili poplavno ogroženost
objektov v njihovi lasti, kot so izgradnja drenaže ali odvodnih kanalov na njihovih zemljiščih.
Pozitivno pa na prožnost skupnosti vpliva izredno dobra organiziranost služb, ki v času kriznih
razmer pomagajo pri reševanju imetja, odpravljanju posledic ali preprečevanju še večje škode
ob naravnih nesrečah. Na območju tako delujeta dve prostovoljni gasilski društvi: PGD Knežak
in PGD Koritnice, ki sta dobro povezani tudi z ostalimi gasilskimi društvi, tako iz bližnje okolice
(PGD Zagorje), iz drugih krajev v občini (PGD Ilirska Bistrica, Jelšane in drugi) ali celo iz drugih
občin (PGD Postojna, Sežana, Murska Sobota, Nova Gorica in drugi). Poleg velikega števila
gasilskih društev, ki so sodelovala pri spopadanju s poplavami, je pomoč nudila tudi Slovenska
vojska, civilna zaščita, ki je sprejela številne ukrepe, ki bodo tudi v prihodnje omogočali zaščito
pred poplavami, podjetje Kopko, ki je priskrbelo gradbene stroje za izkop kanalov in prekopov,
VGP Drava Ptuj ter ostale službe.
Ocenjujem, da so bile prav te močne povezave med različnimi organizacijami oziroma društvi
ključnega pomena in so v največji meri odgovorne za preprečitev še večje škode, ki bi jo
poplave sicer lahko povzročile.
4.3.1. Protipoplavni ukrepi in njihova učinkovitost
Zaradi pomanjkanja celovite poplavne študije območja ni bilo razloga za vnaprejšnje
načrtovanje preventivnih protipoplavnih ukrepov, poplave iz prejšnjih desetletij pa med
prebivalstvom vztrajno tonejo v pozabo.

51

Med obema poplavama iz leta 2014 je bilo na tem območju izvedenih več protipoplavnih
ukrepov. Povod za njihovo izvedbo je bilo reševanje stanja zaradi razmer, ki so se dogodile v
danem trenutku.
Ukrepe, ki so bili izvedeni, sem za namen lažjega preučevanja njihovih učinkov razdelil v dve
skupini:
1. Začasni protipoplavni ukrepi;
2. Trajni protipoplavni ukrepi.
Vsaka skupina ima svoje prednosti in slabosti, obe pa sta bili v danem trenutku nujno potrebni
kot sredstvo za reševanje imetja in ponovno zagotavljanje nemotenega delovanja skupnosti.
4.3.1.1. Začasni protipoplavni ukrepi

Mednje se uvrščajo ukrepi, ki so navadno manjšega obsega in predstavljajo prve odzive na
pojav poplav. Gre za večinoma nedestruktivne ukrepe, ki ne posegajo globlje v naravo ali
infrastrukturo.
Prednost takšnih ukrepov je njihova hitra in relativno enostavna izvedba, za začetek njihovega
izvajanja pa navadno ne potrebujemo nobenega predhodnega dovoljenja, razen dogovora v
primeru, ko bi zaradi izvedbe ukrepa za zaščito ene lokacije pomenil povečano ogroženost za
drugo lokacijo, za kar je navadno potreben ustni dogovor. Ker tovrstni ukrepi ne posegajo v
samo infrastrukturo ali naravo je po končani grožnji enostavna tudi njihova odstranitev.
Vendar pa imajo začasni ukrepi tudi številne šibke točke. Ne predstavljajo namreč rešitve
problema, ampak služijo zgolj omejevanju posledic. Ob koncu poplav jih moramo odstraniti,
saj bi v primeru, da bi jih pustili na lokaciji postavitve, onemogočali normalno delovanje družbe
in bi predstavljali oviro normalnemu poteku prometa ali dostopanju prebivalcev hiš do svojih
domov. Začasni ukrepi so tudi neprimerni za preusmerjanje močnejših hudourniških tokov, saj
niso sposobni zadržati tolikšne količine vode, kot je na primer proti Baču dotekala po strugi iz
smeri Koritnic.
Med začasne poplavne ukrepe štejem nasipe iz protipoplavnih vreč s peskom in tudi samo
izčrpavanje vode iz kleti, vodnjakov ali drugih prostorov.
Slika 59: Preusmeritev toka iz Podtuščaka v kanalizacijo (12.2.2014 ob 15.45)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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V to kategorijo spada tudi čiščenje plavja ali smeti iz strug potokov ali kanalov, pa tudi
obrezovanje grmičevja ob in v strugah, s čimer se zagotovi nemotena pretočnost in lažje
odtekanje vode. Tovrstni ukrepi hkrati spadajo tudi med ukrepe, ki jih lahko uporabljamo
preventivno, a so zaradi potrebe po stalnem obnavljanju še vedno začasne narave.
Slika 60: Očiščena struga pri Koritnicah

Na poplavljenem območju je bilo
v februarju in novembru
izvedenih
precej
tovrstnih
ukrepov, ki so v posameznih
primerih
lahko
zmanjšali
poplavno ogroženost lokacij, kjer
razmere niso bile toliko kritične.

Nasipi iz protipoplavnih vreč s
peskom so se izkazali kot
učinkovito
sredstvo
za
omejevanje
vodotoka
hudournika na Baču na glavno
cesto, a problema niso povsem
rešili, saj bi bilo za postavitev
nasipov na obeh straneh v celotni
dolžini ceste potrebnih preveč
Avtor: Rok Tomšič, 2016
vreč, izvedba tovrstnega ukrepa
pa bi bila zamudna, zato so nasipi stali le na najbolj kritičnih mestih. Skupno je bilo samo med
februarskimi poplavami v intervencijah na tem območju postavljenih prek 3500
protipoplavnih vreč (Slavec, 2014).
Slika 61: Nasip iz protipoplavnih vreč ob glavni cesti na Baču (13.11.2014 ob 11.24)

Avtor: Rok Tomšič
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Čiščenje kanalov zaradi prevelike količine vode tudi ni zaleglo, saj se je ta še vedno površinsko
razlivala po okolici.
Izčrpavanje vode iz kleti je zahtevalo dolgotrajno dežurstvo, saj je bilo v večini primerov vodo
potrebno redno izčrpavati tekom več dni. Izčrpavanje zato ne predstavlja zadovoljive rešitve
problema, kljub temu pa sodi med nujen ukrep za preprečitev nastajanja še večje škode z
zalivanjem drugih prostorov. Poleg tega so v kletnih prostorih stanovanjskih objektov
velikokrat montirane peči centralne ogrevalne napeljave, in dvig vodostaja bi lahko povzročil
okvaro peči ter velike stroške popravila.
Na nekaterih lokacijah je
potekalo tudi izčrpavanje s
črpalkami večje zmogljivosti.
Tovrstni zasilni ukrep je bil
februarja izveden v Ponikvah pri
Knežaku, s čimer so želeli
zaustaviti dvigovanje gladine
jezera. Črpalke so delovale tudi
med potekom izkopa prekopa na
tem mestu, kar je podrobneje
opisano v naslednjem poglavju.
Po odprtju prekopa črpalke na
lokaciji niso bile več potrebne in
so bile odstranjene.

Slika 62: Zasilni montažni most pred Bačem (14.11.2014 ob 17.31)

Najzahtevnejši zasilni ukrep, ki pa
ni toliko povezan z zaščito pred Avtor: Rok Tomšič, 2014
poplavami, temveč je bil namenjen zagotavljanju prevoznosti ceste med Bačem in Koritnicami,
je bil zasilni montažni most na betonskih podstavkih, s tamponskim nasutjem in betonskih
nosilcih (Slavec, 2015). Most je zagotavljal lažjo dostopnost do Koritnic, po koncu poplav pa je
bil umaknjen.
4.3.1.2. Trajni protipoplavni ukrepi

Gre za ukrepe večjega obsega in zahtevnosti, ki so pogosto destruktivni in puščajo posledice
tako v naravi kot tudi na infrastrukturnih objektih. Njihova izvedba je zahtevnejša in vzame
več časa, za začetek izvajanja pa navadno potrebujemo dovoljenje oziroma odobritev s strani
za to pristojne institucije ali organizacije. Namenjeni so trajnemu zmanjševanju ogroženosti
zaradi poplav in so pri tem tudi učinkovitejši od začasnih ukrepov.
Pri odločanju o izvedbi ustreznih večjih posegov v okolje, je bilo potrebno presoditi, ali je
izvedba smiselna in v kolikšni meri bi določen ukrep obvaroval neko lokacijo pred poplavami.
Pri tem ni bistveno zgolj to, da bi ukrep obvaroval le posamezno naselje, ampak je potrebno
preučiti tudi širšo sliko in poskrbeti, da se ne bi zaradi tega povečala ogroženost v ostalih
predelih poplavnega območja.
Najobsežnejši trajni protipoplavni ukrepi, ki predstavljajo tudi najkorenitejši poseg v naravo
ali človeško infrastrukturo, so izkopi prekopov. Za namen učinkovitejšega preusmerjanja
vodotokov ali pospešitev praznjenja poplavnega jezera in s tem zniževanja nivoja vodne
gladine je bilo na poplavnem območju februarja in novembra izvedenih več tovrstnih ukrepov.
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Slika 63: prekopana pot čez Koriško Robidnico

Prekop poti prek Koriške Robidnice je bil
narejen že februarja in je omogočil
spremembo toka hudournika stran od vasi
Bač. Svojo nalogo je zadovoljivo opravljal tudi
v času novembrskih poplav, vendar pa je bilo
za konkretnejše izboljšanje razmer na Baču
potrebno izkopati še prekop, ki je preusmeril
vodo iz izvirov v Podtuščaku prek Bačkega
polja do Dolgih njiv oziroma kotanje Pod
Obrobo (za kar je bil izkopan tudi prekop ob
vznožju vzpetine Obroba vzporedno s
Koriško cesto). Omenjeni prekop ob cesti je
preusmeril tok vode s cestišča ter omogočil
njeno prevoznost (Slavec, 2015).

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Slika 64: Prekop ob Čički poti (13.11.2014 ob 11.47)

Avtor: Rok Tomšič, 2014
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Slika 65: Prekop ob vznožju Obrobe ob Koriški cesti

Avtor: Rok Tomšič, 2016

Koriška cesta je bila v Kneških Zelnikih prekopana, s čimer je bil omogočen hitrejši odtok vode
iz tamkajšnje ojezeritve in umaknitev roba gladine stran od cestišča. Za ponovno zagotovitev
prevoznosti je bil na tem mestu izgrajen najprej zasilni most na železniških tračnicah (Slavec,
2015), ki je bil po koncu poplav odstranjen, na njegovem mestu pa danes stoji trajni most z
večjim prepustom, ki bo ob ponovitvi poplav omogočal lažji odtok vode ter pomagal tudi pri
zaščiti cestišča.
Slika 66: Začasni in stalni most na Koriški cesti

Avtor: Rok Tomšič, 2014 in 2016

Najobsežnejši trajni protipoplavni ukrep pa je pomenil izkop prekopa za odvodnjavanje
poplavne vode iz Ponikev v Kalško jezero. Gre za obsežen projekt, ki ga je v sodelovanju z
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občino Ilirska Bistrica in krajevno skupnostjo Knežak (ki se je z lastniki odgovorila za odkup
zemljišč, čez katera poteka prekop) odobril štab civilne zaščite, izvedba pa je potekala v režiji
podjetja Kopko ob skrbnem nadzoru članov gasilskih društev ter pripadnikov civilne zaščite.
Prekop je dolg 150 m, njegova globina pa na najgloblji točki znaša okrog 7 m (Slavec, 2014).
Njegovo odprtje je povzročilo pričetek hitrega upadanja vodne gladine na ojezerjenih
območjih in močno znižalo stopnjo poplavne ogroženosti hiš v predelih Bača in Knežaka, ki se
nahajajo v najnižjih legah oziroma v neposredni bližini točk, do koder je segala gladina jezera.
Poleg tega odprtje prekopa ni bistveno povišalo vodostaja reke Pivke in s tem ni povečalo
stopnje ogroženosti krajev, ki se nahajajo v bližini poplavnih območij v nižjih predelih Pivške
kotline (Slavec, 2015).
Slika 67: Prekop v Ponikvah pred odprtjem (15.2.2014 ob 17.26)

Avtor: Rok Tomšič, 2014

Prekop v Ponikvah je najverjetneje preprečil še hujše posledice poplav v novembru. Pretoki
hudournikov so bili zaradi hudih nalivov v krajšem času večji od februarskih, gladina vode pa
je, kot sem že omenil v poglavju o kronološkem poteku dogodkov, 13. novembra presegla
najvišjo februarsko raven, kljub temu, da je voda neovirano sproti odtekala skozi prekop in je
bil po poročanju gasilcev ta tok precej močan. Predpostavljam torej, da bi se, v kolikor prekopa
v Ponikvah ne bi bilo, gladina še precej bolj dvignila, kar bi resno ogrozilo najnižje hiše v
Dolenjem kraju Bača, ob zadostnem dvigu vodostaja pa tudi najnižje hiše v Knežaku, predvsem
tiste v bližini Zapotoka in Pod Obrobo.
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Kot zanimivost naj dodam še podatek, da naj bi domačini že med poplavami leta 1909
načrtovali izkop prekopa iz Ponikev, a so, ko se je voda umaknila, kopanje opustili.
Omenjeni ukrepi so bili sprva začasne narave, v njihovo izvedbo pa so prebivalce prisilile
izredne razmere ter strah, da bi se ob ponovnem poslabšanju vremena le-te še dodatno
zaostrile. Ob koncu kriznih razmer pa je bila sprejeta odločitev, da se te ukrepe spremeni v
trajne ter tako zagotovi potrebno preventivo pred poplavami.

4.4. Predlogi za izboljšanje poplavne varnosti v prihodnosti
Za zagotovitev oziroma ohranjanje varnosti pred poplavami bo v prihodnje potrebno ukreniti
še precej stvari.
Morda najpomembnejši preventivni ukrep bi bilo boljše ozaveščanje prebivalstva o
problematiki poplav tega območja. V tej smeri bi se dalo veliko narediti že na področju
izobraževanja v šolah, kjer bi lahko organizirali delavnice za mlajše ali pa predavanja z
namenom ozaveščanja javnosti.
Za izobraževanje javnosti bi lahko na terenu na eni ali več lokacijah postavili tudi učne table z
zemljevidom in opisom pojava ter več fotografijami, ki bi nazorno prikazovale nevarnosti
poplav ter podale tudi nekaj informacij o tem, kako se lahko pred njimi zaščitimo.
Poleg tega bo potrebno skrbeti za izvedene trajne protipoplavne ukrepe in zagotavljanje
njihove funkcionalnosti tudi v prihodnje. Pri tem obstajajo še možnosti za izboljšave.
Slika 68: Prekop ob Čički poti deloma prerašča trava (maj 2016)

Avtor: Rok Tomšič, 2016
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V primeru prekopa v Ponikvah v času, ki je minil od konca novembrskih poplav do danes,
opažam številne probleme, ki bi se jih dalo odpraviti. Največji problem predstavlja sama
zasnova prekopa, ki je bil izkopan kot izredni ukrep in je zelo ozek in globok, zaradi česar se z
njegovih strmih bregov neprestano krušijo skale in kamenje, ki ostaja v dnu prekopa in tako
zapolnjuje njegovo dno ter s tem manjša globino, kar bi lahko ob nadaljevanju tega procesa
zmanjšalo pretočnost prekopa in s tem učinkovitost protipoplavnega ukrepa.
Poleg tega na lokaciji prekopa iz njegovih bregov poteka tudi intenzivna denudacija prsti, ki jo
ob vsakem deževju izpira iz okolice in odlaga v dnu prekopa. Problem se je sicer omilil v
zadnjem obdobju, ko so se rastline ponovno pričele naseljevati na ilovnato prst, vendar je še
vedno prisoten.
Slika 69: Zaraščanje prekopa v Ponikvah (maj 2016)

Avtor: Rok Tomšič, 2016
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Slika 70: Denudacija prsti in izpodjedanje bregov prekopa v Ponikvah (maj 2016)

Avtor: Rok Tomšič, 2016

Na tem mestu predlagam preureditev prekopa. Smiselno bi bilo na novo izkopati bregove na
obeh straneh na ta način, da bi se njihov naklon zmanjšal in bi postali položnejši, nanje pa
zasejati travo. Gosta travnata ruša bi preprečila ali vsaj omilila problem denudacije prsti iz
okolice in njene akumulacije v dnu prekopa.
Poleg tega je potrebno skrbeti tudi za zaščito hudourniških strug na območju. Te so v veliko
primerih umetno preurejene, nato pa prepuščene zaraščanju, s čimer se zmanjša njihova
pretočnost, voda pa se razliva v okolici ter ogroža bližnje stavbe.
Smiselna se mi zdi tudi preureditev oziroma obnovitev prometne infrastrukture. Prevečkrat se
je med poplavami pojavil problem zaradi premajhnih prepustov pod cestiščem, ki niso bili
sposobni prevajati velike količine deževnice iz okoliških strug, cevi za odvajanje meteorne
vode, ki so bile premajhnega premera, da bi lahko nemoteno sproti odvajale vodo, zaradi česar
je ta bruhala skozi odprtine kanalov na prosto, ali pa napačna zasnova samih cestišč s
premajhnimi odtočnimi kanali. Cestišče bi bilo na več mestih ob prenovi potrebno izravnati,
da voda ne bi več poplavljala okoliških vrtov, glavna cesta skozi Bač pa je po besedah
domačinov postavljena pred visoko in s tem še povečuje problem razlivanja vode ob pojavu
hudournika, namesto da bi bil tok le-tega omejen na samo cesto.
Predvsem pa bi bilo potrebno opozarjati pred gradnjo na poplavnem območju, saj to
predstavlja glavni problem, ki izrazito povečuje nevarnost, ki jo poplave predstavljajo za ljudi,
njihovo imetje ter domače živali.
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5. Sklepi
Območje med Knežakom, Bačem in Koritnicami je bilo torej že v preteklosti v veliki meri
povezano z vodo. Poplave na preučevanem območju niso nobena redkost, vendar pa se zaradi
pogostejšega pojavljanja v zadnjih desetletjih ter ob povečanju medijske pokritosti in
poročanja o problemu zdi, kot da gre za izjemne dogodke, kar pa ni res.
V geološki preteklosti se je na površju najverjetneje pojavljal stalnejši površinski vodotok, ki je
sodeloval pri oblikovanju današnjega izgleda tega predela Zgornje Pivke. Danes stalne
površinske vodotoke najdemo le še v flišnem tektonskem oknu zahodno od Knežaka, ki ob
močnejših deževjih hitro pridobijo na vodnatosti ter napajajo poplavno območje
severozahodno od Knežaka.
Območje je večinoma kraško, kar v veliki meri vpliva na dinamiko poplav na območju in
njihovega trajanja, saj se pojavijo z rahlim zamikom po začetku obilnih padavin, zaradi dviga
vodostaja kraške podtalnice in vodnatosti kraških izvirov pa se voda na poplavnih območjih
lahko zadržuje še več dni ali celo tednov.
Najbolj ogroženi območji sta vasi Koritnice in Bač. Prvo v največji meri ogrožajo tokovi
hudournikov in izviri podtalnice, nevarnost za drugo pa predstavlja tako tok hudournikov,
vodnatost kraških izvirov v bližnji okolici, izviri podtalnice v kleteh hiš ali drugih prostorov v
oziroma pod nivojem tal, z zahodne strani pa jo ogroža naraščanje gladine poplavnega jezera.
Prejšnje raziskave o poplavah v Zgornji Pivki so se, razen nekaj izjem, omejevale večinoma na
nižje predele ob strugi Pivke. Pa vendar obstajajo zgodovinski viri, ki dokazujejo, da so poplave
v podobnem ali celo večjem obsegu kot dogodka, ki sta služila kot osnova za izdelavo te
raziskave, tu razmeroma pogost pojav, zato bi morali biti nanje pripravljeni. Upanje na boljše
ravnanje v prihodnosti daje izjemna medsebojna povezanost služb, ki posredujejo v
intervencijah v času naravnih nesreč, pa tudi večinoma uspešna prostorska umestitev
protipoplavnih ukrepov, ki so močno pripomogli k reševanju težav, povezanih s poplavami.
S svojo hipotezo sem predpostavljal, da se je zaradi vseh poplavnih ukrepov, izvedenih v času
izrednih razmer med poplavama februarja in novembra leta 2014, poplavna ogroženost na
preučevanem območju zmanjšala. Po vseh naštetih dejstvih lahko trdim, da se je poplavna
ogroženost območja zmanjšala, kar dokazuje hiter upad ojezerjene gladine v okolici Bača in
Knežaka in prenehanje poplavljanja v naseljih.
V prihodnje bo za vzdrževanje sedanje stopnje poplavne varnosti potrebna skrb za izvedene
trajne poplavne ukrepe in njihovo obnavljanje, za povečanje poplavne varnosti pa bo potrebna
izvedba novih ukrepov, ki bi dali večji pomen sami preventivi oziroma zmanjševanju ranljivosti
skupnosti zaradi poplav kot pa preprečevanju še hujših posledic ob pojavu poplav.
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6. Summary
The general area of Knežak, Bač and Koritnice had always been closely connected to water.
Large flood events in the area are not an exception, but due to their frequency in the past few
decades and an increase in the media coverage of the problem it seems as if they are
something out of the ordinary.
It is very likely that in the geological past a river or a stream used to regularly flow in this part
of Zgornja Pivka and that it had had a major impact in the morphological processes that had
shaped its terrain. Today only a few small streams can be found in the tectonic window west
of Knežak, which during periods of heavy rainfall becomes a major source of water for the
flood lands to the northwest of Knežak.
The karstic landscape has a major effect on the dynamics of flooding and the duration of time
in which the flood waters remain in the area. There is usually a short delay between the start
of heavy rainfall and beginning of the floods, and due to rising of the karst groundwater level
and the amount of water that flows out of many karst springs it takes days or even weeks
before water fully recedes.
Flooding represents the biggest threat to the settlements of Koritnice and Bač, the first being
endangered mostly by the flow of the streams themselves and the rise of groundwater levels
while the latter is endangered by the stream that flows through the village and also by the rise
of groundwater levels, which floods the buildings and results in spreading of the surface area
of the flood-lake.
Most of the previous research works about the flooding of the Zgornja Pivka region were
concentrating on the area that surrounds the bed of the river Pivka itself. Still, sources about
historic floods in the area around Knežak, Bač and Koritnice do exist, and they point to the
occurrences of several floods of similar or greater magnitude as the two flooding events of
the year 2014, and that such floods are not as rare in the area as it had been believed. There
is hope, however, that the collaboration between local authorities and other groups, that had
helped dealing with the flooding situations in the past and the flood-preventive
measurements that were taken during the time of the emergency will help in preventing or at
lessening the threat that flooding represents.
My hypothesis of this research was that the combined effect of all the flood-preventive
measurements taken during the floods of February and November of 2014 have successfully
lessened the thread, which the floods posed to the community of the three settlements in the
area. With the help of the gathered data I can confirm my hypothesis to be true, the central
supporting evidence being quick drop of the water level in the lake near Knežak and Bač and
also ceasing of the flooding of the settlements themselves.
To maintain the flood risk safety of the area in the future it will be necessary to maintain the
flood-preventive measurements that were taken, so they retain their functions as it was
planned. To improve the safety however it is crucial that we focus on the preventive
measurements, which will put the community out of the harm’s way, rather than try to lessen
the effects of the floods after they already happen.
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