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POPLAVNA OGROŽENOST POLJANSKE DOLINE
IZVLEČEK
Naravne nesreče v Sloveniji ogrožajo 40 % celotnega površja. Od tega je kar 300.000 ha površja
ogroženega zaradi poplav, ki so takoj za potresom ena največjih ujm v Sloveniji. Kar 237.000 ha
poplavljajo hudourniške poplave, ki so izredno silovite in kratkotrajne. Le-te so značilne tudi za
območje Poljanske doline, ki se razprostira na 60 km2 in je del Škofjeloškega hribovja. Poljanska
dolina se na skrajnem zahodnem robu začenja ob izviru Sore pri Rovtah, na vzhodnem robu pa
končuje s Škofjo Loko.
V diplomskem delu je predstavljeno poplavno dogajanje v času poplav leta 1926, 1990 in 2012.
Obseg poplav leta 1990 je bil osnova za prikaz širitve poselitve na poplavno območje po letu 1990.
Na podlagi preteklih poplav, analize sprememb namenske rabe tal in starosti stavb je kartografsko
prikazana ocena poplavne ogroženosti za štiri območja preučevanja v Poljanski dolini (Žiri, Gorenja
vas, Poljane nad Škofjo Loko, del Škofje Loke).
Ključne besede: Poljanska dolina, poplave, poplavna ogroženost, prostorsko planiranje.

FLOOD RISK OF THE POLJANSKA DOLINA VALLEY
ABSTRACT
Natural disasters endanger 40 per cent of Slovenia's surface, of which 300,000 ha surface area is
endangered due to flooding, surpassed only by earthquake as the greatest natural disaster cause in
Slovenia. 237,000 ha are flooded by flash floods which are most often intense but short-term. They
are characteristic to the Poljanska dolina Valley which spans 60 km2 and is a part of the Škofja Loka
hill range. The Poljanska dolina Valley begins at the origin of the Sora river near Rovte in the West
and ends in Škofja Loka in the East.
In my diploma paper the events during the 1926, 1990 and 2012 floods are presented. The scale of
flooding in 1990 is the basis on which I demonstrate the expansion of settlement in the flood risk area
after 1990. On the basis of past floods, analysis of the land use changes and age of buildings I present
the cartographic assessment of flood risk in four areas of study in the Poljanska dolina Valley (Žiri,
Gorenja vas, Poljane nad Škofjo Loko, part of Škofja Loka).
Key words: Poljanska dolina Valley, floods, flood risk, spatial planning.
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1 UVOD
Slovenija se zaradi svoje pokrajinske pestrosti srečuje s številnimi naravnimi pojavi in naravnimi
nesrečami. Le-te prispevajo k določeni stopnji ogroženosti nekega območja in ljudi, ki tam živijo. Na
pojav naravnih nesreč človek ne more bistveno vplivati, lahko pa vpliva na njihove razsežnosti in
škodo, ki ob tem nastane. Poplave so sestavni del pokrajine in človek se jim skuša skozi celotno
zgodovino prilagoditi na različne načine (Natek, 2003).
Med najpogostejše naravne nesreče v Sloveniji spadajo poplave, ki lahko s svojim delovanjem
pomembno vplivajo na pokrajino in prebivalce, ki živijo na ogroženem območju. Slovenijo tako
uvrščamo med poplavno ogrožene države, poglavitni razlogi za to pa so pogoste obilne padavine,
velik delež gorskega in hribovitega sveta ter poseljena ozka dolinska dna (Komac, Natek, Zorn,
2008a).
Na občutek, da se poplave pojavljajo vse pogosteje, močno vplivajo tudi mediji, kljub temu da le-te
že od nekdaj spremljajo človeštvo. Obenem pa nas njihovo pojavljanje opominja na to, kako zelo
ranljiva so lahko nekatera območja in prebivalci, ki tam živijo. Ljudje pogosto prehitro pozabimo na
razsežnosti katastrofalnih poplav, ki so se zgodile v preteklosti, in tega dejavnika velikokrat ne
upoštevamo pri načrtovanju in gradnji stavb na ogroženih območjih. Ob tem nastopi vprašanje, kaj je
uspešno in učinkovito varovanje pred poplavami. So to ustrezni gradbeni protipoplavni ukrepi ali so
to ustrezne smernice in sam razvoj prostorskega planiranja na ogroženem območju? Pri tem pogosto
ostanejo v ospredju interesi gospodarstva in družbenega razvoja.
Glavna tema diplomskega dela je bilo vprašanje, kako se pojav poplav odraža v prostorskem razvoju
nekega območja. Izbrala sem si štiri območja preučevanja v Poljanski dolini – območje Žirov,
Gorenje vasi, Poljan nad Škofjo Loko in del Škofje Loke, ter vzela kot vzorčni primer poplave v letih
1926, 1990 in 2012. Zanimalo me je predvsem, kako sta obseg poplav in povzročena škoda vplivala
na nadaljnji razvoj poselitve na izbranih območjih po letu 1990 ter na prostorsko planiranje v okviru
občinskih prostorskih načrtov. Občinski prostorski načrti so bili tudi osnova za pregled predvidenih
sprememb v namenski rabi prostora ter pregled že obstoječih in predvidenih protipoplavnih ukrepov
na ogroženih območjih.

Namen in cilji
Namen diplomskega dela je na podlagi naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov ter
preteklih poplav preučiti vzroke in posledice poplav na območju Poljanske doline ter določiti stopnjo
poplavne ogroženosti naselij. Namen je tudi pregledati dosedanje in predvidene protipoplavne
ukrepe, podati lastne predloge za reševanje problema poplavne ogroženosti ter podati oceno možnosti
za nadaljnjo prostorsko širitev naselij.
Cilji diplomskega dela so:
•
•
•
•
•
•
•

Podati teoretične osnove poplav.
Opredeliti naravnogeografske in družbenogeografske dejavnike izbranega območja.
Zgodovinsko opredeliti pojavljanje in obseg poplav na izbranem območju.
Analizirati poplave leta 2012 z vidika obsega in škode.
Podati oceno poplavne ogroženosti izbranih naselij Poljanske doline.
Kartografsko prikazati stopnjo poplavne ogroženosti.
Povzeti obstoječe in načrtovane protipoplavne ukrepe na primeru izbranih naselij.
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Delovni hipotezi
1. Poplave ne predstavljajo večjega omejitvenega dejavnika za prostorsko širitev naselij na
območju Poljanske doline.
2. Dosedanji vodogradbeni protipoplavni ukrepi so na območju Poljanske doline slabo
vzdrževani.

Metode dela
Kabinetno delo je zajemalo pregled obstoječe literature in kartografskega gradiva, ki se navezuje na
temo diplomskega dela. Pregled literature lahko razdelimo na pregledovanje literature, ki se navezuje
na poplave, na občinsko prostorsko planiranje in na Poljansko dolino.
Terensko delo je zajemalo predvsem ogled štirih območij preučevanja, kartiranje obsega poplav ter
zbiranje fotografskega gradiva in dodatnih informacij o obsegu poplav v posameznih obdobjih za
lažje razumevanje delovanja poplavne vode. Poleg tega je terensko delo vključevalo tudi razgovore
na občinah Škofja Loka, Žiri in Gorenja vas - Poljane ter v škofjeloški enoti Zgodovinskega arhiva
Ljubljana.

Pregled dosedanjega preučevanja
Glavne smernice preučevanja poplavnih območij v Sloveniji so leta 1974 v članku Geografsko
preučevanje poplavnih področij v Sloveniji orisali D. Radinja, M. Šifrer, F. Lovrenčak, M. Kolbezen
in M. Natek. Z individualnimi študijami posameznih poplavnih območij so želeli prikazati zaokrožen
pogled na poplavna območja ter podati tipologijo in klasifikacijo le-teh. Z nadaljnjo klasifikacijo se
je ukvarjal I. Gams v članku Prispevek h klasifikaciji poplav v Sloveniji, ki je bil leta 1973 objavljen
v Geografskem obzorniku.
Kasneje so številni avtorji obravnavali učinke posameznih poplav. V reviji Ujma je sledil niz objav
člankov o večjih poplavah v Sloveniji. V letu 1992 je Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
izdal interdisciplinarni zbornik Poplave v Sloveniji (1992). Avtorji člankov so se ukvarjali predvsem
s pregledom poplav v Sloveniji, alternativnimi ukrepi in dolgoročnimi usmeritvami za varovanje pred
vodo. S temo poplavne varnosti so se ukvarjali tudi M. Brilly, M. Mikoš in M. Šraj v delu Vodne
ujme: varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi (1999).
Novejše pomembno delo na področju preučevanja poplav so leta 2008 napisali B. Komac, K. Natek
in M. Zorn z naslovom Geografski vidiki poplav v Sloveniji. V knjigi so predstavljene značilnosti
vseh pomembnejših poplavnih območij v Sloveniji.
Sistematičnega pregleda poplav in poplavnih območij na območju Poljanske doline ni opravil še
nihče. Posamezni avtorji so se večinoma ukvarjali le z večjimi poplavami na izbranem območju.
Stanje ob poplavah leta 1926 je opisal M. Gregorčič (1975) v članku Poplave v Poljanski dolini, ki je
bil objavljen v Loških razgledih. Leta 1984 sta M. Kolbezen in M. Orožen Adamič v Geografskem
obzorniku objavila članek z naslovom Neurja in poplave Poljanske Sore v letu 1982, kjer opisujeta
poplavno dogajanje tega leta in ga delno primerjata z letom 1926. Podrobnejši opis poplavnega
dogajanja v času poplav leta 1990 pa sta v članku Ujma 1990 v Škofjeloškem hribovju pripravila M.
Orožen Adamič in F. Vidic (1991). Tudi vremensko dogajanje iz leta 1995 je bilo objavljeno v reviji
Ujma v članku avtorja A. Klabusa (1996) Neurja na hudourniških območjih Selške in Poljanske
doline septembra 1995.
9

Učinki večjih poplav v zadnjem desetletju so zapisani v Hidroloških poročilih o poplavah, ki jih
pripravlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Poleg tega so bile posamezne poplave na
območju Poljanske doline predstavljene v več člankih v reviji Ujma, različni geografski vidiki, vezani
na Poljansko dolino, pa v geografskih diplomskih delih.

10

2 TEORETIČNE OSNOVE POPLAV
Poplave in njihovi učinki
Slovenija je zaradi geografske pestrosti izpostavljena številnim naravnim procesom. Razpršena
poselitev in gosta prometna mreža še dodatno povečujeta tveganje za njihov pojav in ogrožanje
prebivalcev. Zaradi naravnih nesreč je ogrožene preko 40 % površine celotne Slovenije (Mikoš,
2008). Ena največjih ujm, takoj za potresom, so ravno poplave (Natek, 2005). Sicer ne zahtevajo
veliko smrtnih žrtev, a nam povzročajo veliko gmotno škodo.
V Sloveniji poplave ogrožajo več kot 300.000 ha površja (Orožen Adamič, 1992). Od tega jih je
237.000 ha v dolinskih dnih ob manjših potokih v hribovitem in gričevnatem svetu, kar predstavlja
velika območja hudourniških poplav. V Sloveniji je namreč okoli 27.000 km vodotokov, od tega
80.000 km hudournikov, ki odvajajo vodo z več kot 400 hudourniških območij (Mikoš, 2008). Vsa
ta območja predstavljajo 30 % vseh obsežnejših poplavnih območij v Sloveniji in 12 % celotnega
slovenskega ozemlja (Komac, Natek, Zorn, 2008a). Manj obsežna poplavna območja so še ob obali
in na dnu kraških polj.
Vzrokov za pojavljanje poplav na območju Slovenije je več, temeljni vzrok je neenakomerna
prostorska in časovna razporeditev padavin (Komac, Natek, Zorn, 2008a). Učinek le-teh povečujejo
še velike strmine in slabo prepustna kamninska podlaga. Poleg tega na pojavljanje poplav na območju
Slovenije močno vpliva lega v povirnem delu večjih rek (Mikoš, 2008). Sam pojav poplav
najpogosteje nastopi zaradi močnih nalivov ali hitrega taljenja snega. Se pa lahko poplave pojavijo
tudi ob dolgotrajnejših močnih padavinah, saj lahko v severozahodni Sloveniji pade v 24 urah več
kot 300 mm padavin, in nevarnost poplav je zlasti velika, kadar so tla predhodno nasičena z vodo.
Primer poplav, ki so nastopile ob takšnem vremenskem stanju, so bile poplave novembra 1990 in
drobirski tok v Logu pod Mangartom novembra 2000 (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Vremenske situacije, ob katerih naši kraji prejmejo največje količine padavin, so v času, ko nad
Slovenijo z jugozahodnim vetrom prihajajo sorazmerno tople in z vlago nasičene zračne mase
(Podnebne razmere v Sloveniji …, 2013). Ob prehodu čez alpsko-dinarsko pregrado se iz teh zračnih
mas izločajo padavine. Največje količine padavin so deležni kraji ravno ob alpsko-dinarski pregradi,
kjer letno pade tudi več kot 1800 mm.
Pomembno vlogo pri pojavljanju poplav igrata tudi predhodna namočenost podlage in krajevne
razmere, izmed katerih sta prevladujoča dejavnika razgiban hriboviti svet in vododržna podlaga, ki
pospešuje hiter odtok padavinske vode v vodotoke. Na krajevne razmere in z njimi povezane poplave
ima močan vpliv tudi človek s krčenjem gozdov, izgradnjo naselij ter železniškega in cestnega
omrežja. Poleg tega je na poplavne razmere močno vplivalo propadanje mlinov, žag in njihovih jezov,
ki so jih začeli opuščati predvsem po drugi svetovni vojni; proces opuščanja je bil najintenzivnejši
med letoma 1945 in 1955 (Mikoš, 2008). Ravno jezovi so ob nastopu visokih voda igrali pomembno
vlogo, saj so stoletja blažili oziroma zadrževali hiter odtok voda.
Močno povečanje gostote poselitve in gospodarskih dejavnosti na dnu dolin in širših kotlin je
potekalo po drugi svetovni vojni (Natek, 2005). Kljub povečani urbanizaciji so dolinska dna ob
hudournikih v precejšni meri ohranila vlogo poplavne struge in ostala razmeroma neposeljena,
medtem ko so vršaji zelo ogroženi, a vseeno privlačni za poselitev (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
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Človekovi vplivi so najbolj intenzivni v gosto poseljenih območjih, kjer prihaja zaradi velike
koncentracije pozidave do premajhne in neustrezne pretočnosti rečnih strug (Komac, Natek, Zorn,
2008a).

Osnovni termini
Za lažje razumevanje pomena naravnih nesreč, poplav samih ter odnosa med naravnimi procesi v
neki pokrajini in družbo, je pomembno opredeliti določene pojme.
• Naravna nesreča
Geografski terminološki slovar definira naravno nesrečo kot »nesreča, ki jo povzročijo izjemne
naravne okoliščine, npr. potres, zemeljski plaz, podor, poplava, suša, vetrolom, toča, pozeba, žled,
snegolom« (2005, str. 238). Definicija je nepopolna, saj opredeljuje kot glavni vzrok za pojav
naravnih nesreč le naravne okoliščine, posredni in neposredni človekov vpliv pa nista upoštevana
(Natek, 2011).
Natek (2011) pri definiranju naravne nesreče izhaja iz treh glavnih kriterijev: izjemnost dogodka,
družbeno občutenje dogodka kot grožnje ter tako velika stopnja nevarnosti in izgub, da družba ne
more več normalno delovati ter je potrebno uvesti posebne ukrepe. S pomočjo teh kriterijev so
naravne nesreče opredeljene kot »naravni dogodki, ki jih ljudje občutimo kot grožnjo za naša življenja
in/ali imovino in pri katerih je družba ali njen del izpostavljen tolikšni nevarnosti in izgubam ljudi ter
imovine, da pride do motenj v delovanju družbe« (Natek, 2011, str. 78).
• Poplavna nevarnost
Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami poplavno nevarnost opredeljuje kot
»verjetnost, da se bo zgodila nesreča in prizadela oziroma ogrozila življenje ali zdravje ljudi in živali
ter povzročila uničenje ali škodo na premoženju, kulturni dediščini in okolju« (Uradni list RS,
64/1994, 8. člen).
Komac, Natek, Zorn (2008a) k poplavni nevarnosti, ki je lahko vzrok za pojav škode ali nesreče,
dodajajo pogoje za nastanek poplav z določeno verjetnostjo pojava ter jo opredeljujejo kot posledico
naravnih ali antropogenih pojavov, procesov oziroma dogodkov.
Po Natku (2011, str. 81) je nevarnost opredeljena kot »objektivna danost, sestavni del
narave/pokrajine in šele človek oz. družba v ta odnos med naravo in družbo vneseta subjektivni vidik,
ki ga lahko imenujemo ogroženost.«
• Tveganje
Tveganje je dejanska izpostavljenost človeka, ki je na nevarnem območju prisoten s stalnim bivanjem
in gospodarskimi dejavnostmi. Poleg tega je tveganje povezano s človekovim poseganjem v
pokrajino in vplivanjem na spremenljivke, ki določajo vrsto in intenziteto naravnih dogodkov
(Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Natek (2011) pri opredelitvi pojma izpostavlja pomembnost določitve stališča, s katerega se
opredeljuje tveganje: z vidika posameznika, socialne skupine, prebivalcev nekega območja ali celotne
družbe.
• Ranljivost
Izpostavljenost in občutljivost človeka, družbe, naselij ali infrastrukture na nevarnost (Komac, Natek,
Zorn, 2008a). Predstavlja lastnost nekega objekta ali posameznika ter se spreminja glede na vrednost
premoženja na območju nevarnosti in glede na intenzivnost rabe tal (Kokot, 2011).
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• Škodni potencial
Škodni potencial predstavlja največjo škodo, ki lahko nastane na nekem območju ob določeni
nevarnosti. Gre za neposredno škodo, ki je nastala ob nesreči na premičninah, nepremičninah,
infrastrukturi in prevoznih sredstvih. Med potencialno škodo prištevamo tudi izgubljena človeška
življenja, ki pa jih zaradi moralnih razlogov običajno finančno ne vrednotimo (Brilly, Mikoš, Šraj,
1999). Poleg tega je del škodnega potenciala tudi posredna škoda, ki nastane zaradi motenega
poslovanja oziroma izpada dohodka v gospodarstvu ali storitvenih dejavnostih, motene kmetijske in
industrijske dejavnosti ter jo je ekonomsko dokaj težko ovrednotiti (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
Pomemben del predstavljata tudi nematerialna škoda in škoda zaradi negotovosti. Pri nematerialni
škodi gre predvsem za psihično in fizično škodo pri ljudeh. Škoda zaradi negotovosti pa nastopi po
nesreči, saj se marsikatero prizadeto območje srečuje z zaostajanjem v razvoju zaradi negotovosti in
strahu pred morebitnim ponovnim pojavom nesreče (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
• Poplavna ogroženost
Za določeno območje, kjer obstaja nevarnost pojava intenzivnih naravnih procesov, lahko s pomočjo
podatkov o ranljivosti območja in podatkov o škodnem potencialu dobimo ogroženost območja
(Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Komac, Natek, Zorn (2008a, str. 55) navajajo, da je »ogroženost največja na gosto poseljenih
območjih z dobro razvito industrijsko dejavnostjo, zlasti če lahko zaradi nje pride do onesnaženja.
Tak primer so obrati kemične industrije in jedrske elektrarne. Ogrožena so tudi gosto poseljena
območja s številnimi objekti javnega (šole, bolnišnice in podobno) in kulturnega (kulturni spomeniki)
pomena ter poseljena območja, kjer lahko pričakujemo veliko višino poplavnih vod.«
Poplavna ogroženost je pogojena z naravnimi procesi in tudi z ranljivostjo. V primeru, da na nekem
območju poteka naravni proces, a je ob tem ranljivost zelo majhna oziroma je ni, je tudi ogroženost
majhna oziroma je ni (Kokot, 2011).
V terminologiji se pojavljata še besedi poplava in povodenj, za kateri Slovar slovenskega knjižnega
jezika sicer navaja enak pomen. Poplava oziroma povodenj je »razlitje, razširjenje velike količine
vode po kaki površini« (SSKJ, 2014). Kljub enotnemu poimenovanju v slovarju se v slovenskih
pokrajinah termina uporabljata različno. Na nekaterih območjih uporabljajo termin poplava, na
drugih pa povodenj. V preteklosti so tudi D. Meze, M. Natek in I. Gams želeli uveljaviti razlikovanje
med terminoma, a se ni obneslo (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Gams ločuje oba pojma. Poplavo v ožjem pomenu besede opredeljuje kot »razširitev vodne površine
po zemljišču« (Gams, 1991a, str. 271). V širšem pomenu besede pa kot »pojav, ko izredni vodni
pretok povzroči občutno škodo ob razlitju vode iz struge po okolici in z razdejanjem vodnega toka«
(Gams, 1991a, str. 272). Glavna značilnost poplav je, da so kratkotrajne in hitro površinsko odtečejo
ali poniknejo v vodoprepustno podlago (Gams, 1991a).
Gams povodenj definira kot »pojav, ko izredni vodni tok povzroči občutno škodo v rečni strugi«
(Gams, 1991a, str. 272). Povodnji so značilne za vodotoke v grapah in ozkih dolinah v praviloma
hribovitem svetu ter kjer prihaja do prenosa debelejšega proda, za katerega je potrebna večja hitrost
(Gams, 1991a). Poleg tega je zanje značilna mehanična škoda.
Komac, Natek, Zorn (2008a, str. 12) poplavo opredeljujejo kot »redna poplavna voda, ki zalije
poplavno pokrajino – najnižje dele naplavne ravnice vzdolž vodnih tokov«, medtem ko je povodenj
»izredna, izjemno velika poplavna voda, ki zalije celotno poplavno področje ali večji del naplavne
ravnice«.
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V diplomskem delu bom uporabljala le termin poplava, kljub temu da nekateri avtorji (M. Gregorčič,
I. Gams, M. Orožen Adamič in F. Vidic) poplave v posameznih časovnih obdobjih opredeljujejo kot
povodenj.

Vrste poplav
Poplave lahko razdelimo na osnovi različnih kriterijev. Ena izmed delitev je glede na njihov vzrok
nastanka. Na pojav meteoroloških poplav, ki so prostorsko in časovno najbolj pogoste, močno
vplivajo vremenski dejavniki (Frantar, 2008). Veliko redkeje in siloviteje se pojavljajo poplave, ki
nastopijo zaradi porušitve pregrad, in poplave, ki so povezane s tektoniko oziroma vulkanizmom
(Frantar, 2008). Vzroki za nastanek teh dveh kategorij poplav so veliko bolj kompleksni in včasih
težko določljivi.
V času večjih količin padavin nastopijo najbolj znane padavinske poplave, v času povečanega taljenja
snega pa snežne poplave (Brilly in sod., 2002). V alpskih deželah, predvsem pa po svetu, prihaja do
ledeniških poplav, ko se ob sprostitvi ledene pregrade v dolino nenadoma sprostijo večje količine
vode (Brilly in sod., 2002). Poleg tega lahko nastopijo tudi poplave zaradi ledu oziroma tako
imenovani »ice jam«, ki jih povzroči plavajoči rečni led, ko zajezi reko (Frantar, 2008).
Klasifikacijo poplavnih tipov v Sloveniji so naredili I. Gams v delu Prispevek h klasifikaciji poplav
(1973), K. Natek v članku Poplavna območja v Sloveniji (2005) ter B. Komac, K. Natek in M. Zorn
v delu Geografski vidiki poplav v Sloveniji (2008).
Gams (1973) razlikuje štiri tipe poplav:
• Poplave prodonosnih rek – poplave so kratkotrajne in do škode prihaja predvsem z
mehansko silo. Med prodonosne reke uvršča predvsem gorske reke, pri katerih ne prevladuje
kraška hidrologija (Sava, Soča, Sora). Mednje šteje tudi vodotoke iz visokogorskega sveta, ki
imajo kraške izvire (Koritnica).
• Poplave rek s prodonosnimi in neprodonosnimi pritoki – značilen je neznaten strmec, zato
so poplave dolgotrajnejše, raba tal na takšnih poplaviščih pa pretežno travniki. Značilne so za
poplavišča ob Ščavnici, Pesnici, Veliki in Mali Krki, Sotli, Voglajni in za reke Slovenskega
primorja.
• Poplave neprodonosnih rek izven krasa – predstavljajo največja poplavišča, za katera je
značilen majhne strmec in posledično velikokrat zastajanje vode. Največji poplavišči sta na
Ljubljanskem barju in ob Krki pri Kostanjevici.
• Poplave neprodonosnih rek na krasu – v večini obsegajo poplavišča vodotokov s kraškimi
izviri in ponori. Poplave na teh območjih so veliko bolj pogoste kot na poplaviščih alpskih
prodonosnih rek, saj se dokaj redno pojavljajo vsako leto. Največje območje s takšnimi
poplavami je Cerkniško polje, sicer pa sem sodijo še posamezna kraška polja v Sloveniji.
Gamsovim štirim tipom poplav je Natek (2005) dodal še peti tip, tako imenovane mestne poplave:
• Hudourniške poplave – značilno je, da so kratkotrajne in izjemno silovite. Vode lahko v
nekaj urah močno narastejo, prenašajo velike količine plavja, ki ga nasipajo na vršajih ali
ravninah, in se tudi v nekaj urah umaknejo. Njihovo pojavljanje je značilno za manjše
hudournike gorskega, hribovitega in gričevnatega sveta, pojavljajo se tudi ob nekaterih večjih
rekah (Savinja, Mislinja, Kamniška Bistrica, Sora).
• Nižinske poplave – nastopijo zaradi razlike v hitrosti odtekanja visokih voda in pretočnih
zmogljivostih rečne struge ter se pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek. Hitro odtekanje vode
iz višjega sveta, razlivanje po ravnini in počasno odtekanje puščajo za seboj peščeno-ilovnate
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•

•

naplavine. Najobsežnejše poplave te vrste se pri nas pojavljajo ob Dravinji, Savi na Brežiškem
polju, od spodnji Krki in spodnjem toku Sotle.
Poplave na kraških poljih – nastopijo počasi, voda se na polju zadržuje več dni ali tednov
in ob koncu poplavnega obdobja počasi odteče skozi kraško podzemlje. Glavna dva vzroka
za pojav poplav na kraškem polju sta dvig piezometričnega nivoja kraške vode nad površje in
presežek dotekajoče vode nad zmogljivostjo podzemnih odtočnih kanalov. Ta tip poplav je
najbolj značilen za Cerkniško in Planinsko polje ter Globodol. Poleg tega k temu tipu sodijo
tudi poplave na Ljubljanskem barju.
Morske poplave – pojavijo se ob visoki plimi, nizkem zračnem tlaku in jugu. V teh pogojih
se gladina morja za kratek čas dvigne nad višino običajne plime. V manjšem obsegu se
pojavljajo v Piranu in Kopru, v veliko večjem obsegu pa v Benetkah.
Mestne poplave – nastopijo ob hitrem odtekanju padavinske vode s streh in asfaltnih površin
ob kratkotrajnih ekstremnih padavinah, kar privede do zamašitve kanalizacijskih sistemov za
meteorne vode. Tako prihaja do zastajanja vode v podvozih, podhodih, kleteh …

Ta delitev je bila osnova za dopolnitev delitve poplav v delu Geografski vidiki poplav v Sloveniji
(Komac, Natek, Zorn, 2008a):
• Hudourniške poplave – so kratkotrajne in izjemno silovite, povzročajo jih kratkotrajne in
intenzivne padavine. Nastopijo v jesenskem času ali ob neurjih v poletnem času (v eni uri
lahko pade tudi več kot 100 mm). Visoke vode lahko v nekaj urah močno narastejo, s seboj
prinašajo veliko proda in povzročajo veliko škodo, saj spodjedajo bregove, prestavljajo struge,
veliko škodo pa povzroči tudi nanašanje gradiva na naplavno ravnico. Njihovo pojavljanje in
obseg sta težko napovedljiva. Hudourniške poplave so značilne za manjše hudournike v
gorskem svetu, hribovjih in gričevjih ter ob nekaterih večjih rekah (Savinja, Mislinja,
Kamniška Bistrica, Sora). Poleg tega v poplavna območja hudourniških poplav umeščajo tudi
recentne vršaje, ki nastajajo z nasipavanjem potokov ob izstopu iz ožje v širšo dolino.
• Nižinske poplave – pojavljajo se ob spodnjem toku večjih rek, kjer zaradi izgube transportne
moči odlagajo peščeno-ilovnate naplavine. Poleg tega je za njih značilno počasno odtekanje.
V največjem obsegu se pojavljajo ob Dravinji, Savi na Brežiškem polju, od spodnji Krki in
spodnjem toku Sotle.
• Poplave na kraških poljih – glavna dva vzroka za pojav poplav na kraških poljih sta dvig
piezometričnega nivoja kraške vode nad površje in presežek dotekajoče vode nad
zmogljivostjo podzemnih odtočnih kanalov. Do pojava prihaja razmeroma redno. Poplave
nastopijo počasi, voda pa se potem lahko več tednov zadržuje na polju in nato odteče skozi
kraško podzemlje. Planinsko polje je bilo leta 1851 poplavljeno kar devet mesecev (Frantar,
2008). Pojavljajo se na Cerkniškem, Planinskem, Loškem, Grosupeljskem, Radenskem,
Ribniškem in Kočevskem polju, v Globodolu in Dobrepolju, nekateri pa k temu tipu prištevajo
tudi poplave Ljubljanice na Ljubljanskem barju.
• Morske poplave – nastopijo v času, ko se gladina morja za kratek čas dvigne nad običajno
višino visoke plime in pride do poplavljanja obrežja. Takšna situacija nastopi ob kombinaciji
visoke plime, nizkega zračnega tlaka in juga. Morske poplave manjšega obsega se pojavljajo
v Piranu in Kopru, večje pa v Benetkah. Poleg tega pri nas ogrožajo tudi Sečoveljske soline.
• Mestne poplave – nastopijo ob kratkotrajnih poletnih neurjih ali ob močnem jesenskem
deževju. V takih razmerah prihaja do hitrega odtekanja padavinske vode s streh in asfaltnih
površin, kar privede do zamašitve kanalizacijskih sistemov za meteorne vode. Do pojavljanja
tega tipa poplav prihaja skoraj izključno po človekovi zaslugi. Ob manjših potokih, ki v
mestno okolje pritekajo iz naravnega okolja, v mestnem okolju pa so speljani, se pojavlja prav
poseben tip mestnih poplav. Ena najhujših tovrstnih poplav je bila jeseni 1983 v Novi Gorici.
Po poplavah na Dravi leta 2012 je Natek (2013) k svoji delitvi dodal še šesti tip poplav, antropogene
(tehnične) poplave.
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Tehnične poplave – poplave, ki nastopijo zaradi tehničnih napak na sistemih ali napačnega
ravnanja z njimi (na primer spuščanje prevelikih vodnih količin iz hidroenergetskega sistema).
Posledično prihaja do razlivanja presežka vode po poplavni ravnici, na katero se je razširila
urbanizacija in različne dejavnosti.

Glede na časovno pojavljanje poznamo običajne ali redne poplave, ki jih v splošnem ne uvrščamo
med naravne nesreče, saj se pojavljajo vsako leto oziroma v nekem časovnem intervalu (Orožen
Adamič, 1992). Prebivalci, ki živijo na območju rednih poplav, so se v veliki meri prilagodili temu
naravnemu pojavu.
Poleg teh razlikujemo še poplave s povratno dobo 10 do 20 let in tako imenovane katastrofalne
poplave s povratno dobo 100 let ali več (Povzetek načrta zaščite …, 2013).
Za Poljansko dolino so značilne hudourniške poplave, ki se običajno pojavljajo v jesenskem času, v
mesecu oktobru ali novembru. Ob pestrem vremenskem dogajanju pa lahko nastopijo v manjšem
obsegu tudi v zimskem času. V preteklosti so območje prizadele tri večje poplave, in sicer septembra
1926, novembra 1990 in septembra 2012. Divjanje Poljanske Sore je največje posledice pustilo ob
poplavi leta 1926.

Poplavna območja
Poplavna območja so izjemno pomembna v času, ko rečne struge ne zmorejo prevajati vse vode in
plavja ter prihaja do razlivanja voda preko običajne rečne struge. Na tem območju so se navadno kot
posledica tradicionalne rabe tal pojavljali travniki, pašniki in logi.
Zakon o vodah poplavna območja opredeli v 86. členu: »Za poplavno območje se določijo vodna,
priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega
zemljišča« (Uradni list RS, 67/2002, 86. člen).
Na območjih, kjer se poplave oziroma visoke vode pojavljajo redno, predstavljajo poplave pomemben
pokrajinotvorni dejavnik. Na drugi strani so z vidika ogroženosti zelo pomembna tudi območja zelo
redkih oziroma največjih in najnevarnejših poplav (Natek, 2005).
Na nekaterih območjih je meja med obema tipoma poplavnih območij zelo tanka, a so se tamkajšnji
prebivalci v mnogih primerih zelo dobro prilagodili naravnim razmeram. Eden takih primerov so
naselja na obrobju kraških polj.
Pri navajanju obsega poplav v Sloveniji se podatki med seboj močno razlikujejo. Do razhajanj prihaja,
ker se obseg poplav vsako leto spreminja, poleg tega kar nekaj težav povzroča ločevanje med rednimi
in izrednimi poplavami ter določanje manjših poplavnih območij.
D. Radinja, M. Šifrer, F. Lovrenčak, M. Kolbezen in M. Natek (1974) so pri določanju obsega
poplavnih območij uporabljali dve metodologiji: eno za določanje rednih poplav, drugo za določanje
izjemnih poplav. Obseg rednih poplav so določali po neposrednih sledovih in pričevanjih domačinov
(Radinja in sod., 1974). V primerih, kjer to ni bilo mogoče, so se oprli na posredno določanje obsega
po reliefu, vegetaciji, prsti, izrabi tal, po naseljih, prometnih poteh …
Obseg izjemnih poplav so določali na podlagi pričevanj domačinov, pisnih virov ter z vključevanjem
kritične presoje hipsografskih in ostalih značilnosti poplavnega območja (Radinja in sod., 1974).
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Preglednica 1: Površina poplavnih območij v Sloveniji
Vir navajanja podatka
Vodno gospodarstvo – 1965
Vzroki in učinki rečnih poplav na Slovenskem – 1983
Republiška uprava za reševanje in zaščito – 1992
Vira: Kolbezen, 1998; Šifrer, 1983.

Površina (km2)
601,78
704,03
479,91

Agencija Republike Slovenije za okolje (2010) deli poplavna območja v tri različne kategorije in
zanje navaja metodo izračuna obsega poplavnih območij.
Preglednica 2: Tipi poplavnih območij v Sloveniji
Tip poplavnega območja
Zelo redke poplave (povratna doba Q50 ali več)
Redke poplave (povratna doba od Q10 do Q20)
Pogoste poplave (povratna doba od Q2 do Q5)
Vir: Poplavna območja …, ARSO.

Površina
(km2)
775,04
342,03
82,38

Preglednica 3: Največja poplavna območja v Sloveniji
Poplavno območje
Ljubljansko barje
Dravinja
Krka pod Otočcem
Spodnja Savinjska dolina
Sava med Krškim in državno mejo
Sotla
Cerkniško polje
Vir: Šifrer, 1983.

Površina rednih
poplav (km2)

Površina katastrofalnih
poplav (km2)

23,53
35,11
51,67
31,57
22,10
26,92
–

56,81
30,43
10,12
11,30
12,44
5,58
–

Skupna
površina
(km2)
80,34
65,54
61,79
42,87
34,55
32,51
26,00

M. Šifrer (1983) se je pri določanju obsega poplav opiral predvsem na reliefne, sedimentološke,
pedološke in vegetacijske značilnosti. Pomemben vir informacij so predstavljala tudi pričevanja
domačinov. Pri določanju obsega poplav Šifrer izpostavlja problem vrednotenja novejših regulacij,
ki sicer lahko pomembno vplivajo na obseg poplavnega območja, a jih v krajšem časovnem obdobju
od zgraditve ni smiselno upoštevati.

17

Slika 1: Poplavna območja v Sloveniji

Vir: Komac, Natek, Zorn, 2008a.
Največje poplavno območje v Sloveniji je Ljubljansko barje. Ostala najobsežnejša poplavna območja
so na nižinsko-ravninskih območjih severovzhodne in vzhodne Slovenije (poplavne ravnice ob
Ledavi, Muri in Ščavnici, poplavna območja ob Dravi na Dravskem in Ptujskem polju), v predalpskih
dolinah in kotlinah ter na ravnicah osrednje Slovenije (Natek, 1992). Pomembno poplavno območje
je tudi Spodnja Savinjska dolina, posamezna območja ob Notranjski Reki, Vipavi in na krasu (kraška
polja, okolica Pivke), ravnice potokov, ki odmakajo Šavrinsko gričevje ter spodnji del Posavja
(Natek, 1992). Več manjših poplavnih območij je še ob Kolpi, Temenici in Mirni.

Večje poplave v Sloveniji
Najstarejši podatki o posameznih poplavah v Sloveniji segajo v srednji vek, kjer so omenjene poplave
Ljubljanice (Mikoš, Brilly, Ribičič, 2004).
Na nekaterih območjih Slovenije se poplave pojavljajo vsako leto, obsežnejše pa v povprečju na deset
let. Poleg vsakoletnih poplav so se občasno pojavljale tudi poplave večjih razsežnosti. Poplavno
najbolj ogroženo mesto v Sloveniji je Celje, ki so ga zadnje večje poplave prizadele 18. septembra
2007.
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Preglednica 4: Največje poplave v Sloveniji
Datum
25. september
1672
1851

1874

1876

1882
1885

1893
November
1901

September
1903
Maj 1910
November
1923

November
1925

Reka/območje
Celje

Dogajanje
Dosežena maksimalna višina vode, ki vse do danes še
ni bila presežena (Brilly, Mikoš, Ribičič, 2004).
Drava v Dravski dolini Pretok Drave, ki ga ocenjujejo na 4000 m3/s, je
in na Dravskem polju, dosegel 1000-letno povratno dobo (Kolbezen, 1991b).
Maribor, Ptuj, Savinja, Obsežne poplave so bile tudi na Notranjskem.
Sava s pritoki
Mura, Sava, Krka s Največ škode je bilo na Muri – odneslo je več kot 20
pritoki, Kolpa
mlinov, poleg tega so bili pod vodo Gornja Radgona
in kraji od Veržeja navzdol (Kolbezen, 1991b).
Najbolj prizadeta sta bila Ljutomerska dolina in
Mursko polje (Kolbezen, 1991b).
Ljubljansko barje
Poplavljene vasi: Lipe, Loka, Tomišelj, Matena,
Notranje in Vnanje Gorice. Poleg tega so bile
poplavljene tudi vasi v Dobrepolju in Grosupeljski
kotlini (Kolbezen, 1991b).
Koroška in Štajerska
Veliko uničenih mostov, gospodarskih poslopij,
stanovanjskih hiš; uničena železniška povezava med
Mariborom in Dravogradom (Kolbezen, 1991b).
Drava,
Notranjska, Ponovitev povodnji iz leta 1882.
Goriška
brda, Na Ljubljanskem barju so se obsežne poplave v tem
Ljubljansko barje
letu ponovile dvakrat – spomladi in jeseni (Kolbezen,
1991b).
Ljubljansko barje, Sava, Veliko odnešenih mostov, uničenih žag in
Ribniška dolini
poškodovanih cest (Kolbezen, 1991b).
Skoraj celotna
16. novembra ponoči so podivjale Sava Bohinjka,
Slovenija (Idrijca, Sava Selška Sora, Sora, Krka, Temenica, Idrijca (pri Idriji in
Bohinjka, Selška Sora,
na sotočju z Bačo) (Kolbezen, 1991b). Na
Sora, Krka, Temenica,
Ljubljanskem barju je bila največja povodenj v noči s
Savinja s pritoki,
14. na 15. november 1901 (Kolbezen, 1991b). Zelo
Ljubljanica na
prizadeto je bilo ponovno Celje, Savinja s pritoki je
Ljubljanskem barju,
namreč narasla za 6 m (Kolbezen, 1991b).
Savinja v Celju)
Drava
Zaradi močno narasle Drave so morali prebivalci
Maribora, Ptuja in ostalih vasi ob Dravi zapuščati
svoje domove (Kolbezen, 1991b).
Štajerska
Povsem uničeni pridelki, mostovi in drugi vodni
objekti, poleg tega je poplava zahtevala več smrtnih
žrtev (Kolbezen, 1991b).
Sava, Soča, Savinja,
Desetdnevno deževje z nalivi in snegom je v času med
Krka
30. novembrom in 1. decembrom povzročilo
katastrofalne poplave (Kolbezen, 1992). Na
posameznih območjih je v 24 urah padlo več kot
240 mm padavin, poleg tega je prihajajo do taljenja
polmetrske snežne odeje (Brilly, Mikoš, Ribičič,
2004). Najbolj prizadeti so bili kraji na Gorenjskem in
ob Savski dolini navzdol, ter na Štajerskem, kjer je
bilo najbolj prizadeto Celje (Kolbezen, 1992).
Drava, Mura, Voglajna, 12. novembra so nastopile velike poplave v Pomurju,
Savinja
na Štajerskem in Koroškem. Več poplavljenih vasi in
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Avgust 1926

Drava, Savinja,
Voglajna, Mislinja,
Gradaščica, Poljanska
Sora, Idrijsko

Avgust 1933

Spodnja Krka in Sava,
Ljubljansko barje,
Cerkniško in Ribniško
polje, Dobrepolje,
Struška dolina, Celjska
kotlina

4. in 5. junij
1954

Celje, Krško

1964

Mura, Drava, Savinja,
Kokra, Kamniška
Bistrica, Spodnja Sava

1965

Soča, Idrijca, Vipavska
dolina, Notranjska
Reka, Ljubljansko
barje, Zgornja Sava,
Drava
Ledava, Ščavnica,

Julij 1972

mest (Maribor in Murska Sobota sta bila popolnoma
pod vodo, v manjši meri sta bila poplavljena tudi
Ščavniška dolina z Ljutomerom in Celje) (Kolbezen,
1992). Porušeni mostovi in jezovi, poškodovane ceste
in uničen velik del pridelka.
Savinja je v Laškem dosegla največji pretok 858 m3/s
(Kolbezen, 1992).
Vremensko dogajanje so spremljala močna neurja in
divjanje hudournikov.
Na 600 km2 veliko območje med Ljubljano, Vrhniko
in Škofjo Loko je padlo približno 60 mio m3 vode, ki
je odtekla v 12 urah, večinoma iz povirja Gradaščice
in Poljanske Sore (Kolbezen, 1992).
Celje je bilo v tem času eno samo veliko jezero, ki je
zavzemalo 8,7 km2 (Kolbezen, 1992). Močno je
narasla tudi Drava − dosegla je višino kar 3,3 m nad
srednjo višino vode, ki je bila zabeležena kot ena
največjih (Kolbezen, 1992).
Mislinja je poplavila dolino od Slovenj Gradca do
Dravograda.
Poplave so terjale veliko materialne škode, tudi na
železniškem omrežju, in več smrtnih žrtev.
Poplave so nastopile med 23. in 24. septembrom. Na
Ljubljanskem barju je bilo v tem času poplavljenih 80
km2 (Kolbezen, 1992).
Ob Savi je prišlo do večje poplave med Brežicami in
Sotlo, kjer je bilo poplavljenih 1323 ha. Poleg tega je
Sava 23. septembra v Radečah dosegla največji pretok
2809 m3/s (Kolbezen, 1992). V spodnjem toku je
močno narasla tudi Savinja s pritoki Voglajna, Ložnica
in Koprivnica.
Na odtočne razmere v juniju so močno vplivale
predhodne padavine v maju.
4. junija, v času med 19. in 21. uro, je padla dobra
polovica 24-urnih padavin (Kolbezen, 1993).
Posledično je imela povodenj največji obseg med
3. uro zjutraj in popoldanskimi urami 5. junija
(Kolbezen, 1993). Velika povodenj, ki je bila med
najbolj katastrofalnimi, je močno prizadela Celje s
širšo okolico in območje Krškega (Kolbezen, 1993).
Mura je 26. oktobra dosegla maksimalen pretok v
Petanjcih (890 m3/s) in poplavila več kot 10 km2
(Kolbezen, 1994). Poplave so se razširile tudi v
nižinski del spodnjega toka Ledave. Na območju
doline Pesnice in Dravinje so nastopile takšne razmere
kot ob poplavi leta 1926 (Kolbezen, 1994).
Podivjana Soča na eni strani in Idrijca na drugi sta
Tolmin za nekaj časa povsem odrezali od sveta.
Veliko škodo je utrpela tudi jeseniška železarna, saj je
narasla voda poškodovala številno infrastrukturo
(Kolbezen, 1994).
Prvič po letu 1925 so ponovno nastopile katastrofalne
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Pomurje, Murska
Sobota

1983

Nova Gorica

1989

Savinja

November
1990

Savinja s pritoki,
Kamniška Bistrica,
Sora, Sava s pritoki,
Celje

November
1998

Savinja, Krka, Drava,
Dravinja, Sora, Soča,
Kamniška Bistrica
Celotna Slovenija

November
2000

Avgust 2005

Mura, Sava

September
2007

Selška Sora, hudourniki
iz Karavank in
Kamniško-Savinjskih
Alp, Savinja, Dravinja

17. –21.
september
2010

Vipava, Idrijca,
Poljanska Sora, Savinja
v spodnjem toku, Krka,
Sava v spodnjem toku,
kraška polja na
Notranjskem in
Dolenjskem,
Ljubljansko barje

4.–6.
november
2012

Drava, Savinja v
zgornjem toku, Meža,
Mislinja, Soča, Sava

poplave po vsej pomurski ravnini. »Najhuje je bilo od
Dokležovja navzdol, kjer se je Mura široko razlila,
okrog Ljutomera, kjer je poplavljala Ščavnica, in ob
spodnjem toku Ledave, kjer so se združevale vse
okoliške vode« (Kolbezen, 1995, str. 227).
Ledava je v Čentibi dosegla največji pretok 112 m3/s
(Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Poplave so povzročile ogromno škodo v kmetijstvu.
Jeseni je potok Koren zalil velik del mestnega središča
Nove Gorice (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Leta 1989 so nastopile katastrofalne poplave v porečju
Savinje, ki so bile nekakšen uvod v večje poplave
naslednje leto (Brilly, Mikoš, Ribičič, 2004).
Ene največjih poplav v 20. stoletju na območju
Slovenije. Nastopile so zaradi močnih padavin in
prehodne namočenosti. Za seboj so pustile ogromno
uničenih mostov, stanovanjih hiš in industrijskih
obratov. Poplavljenih je bilo več kot 500 km2.
Prizadet je bil celoten zahodni in severni del Slovenije,
Železniki, Celje, Laško (Frantar, 2008).
Dolgotrajne visoke vode po vsej Sloveniji.
Na vodomerni postaji Solčava je Savinja v noči s
6. na 7. november dosegla največji pretok 148 m3/s
(Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Dosežena je bila rekordna višina Cerkniškega jezera,
ki je bila podobna višini iz leta 1926 (Markošek,
Polajnar, 2000).
Prizadeti sta bili vzhodna in jugovzhodna Slovenija ter
Posavje (Frantar, 2008).
18. septembra sta bliskovito narasli Selška Sora in
Davča, ki sta povzročili ogromno materialno škodo v
Davči in Železnikih. Poleg tega je močno narasla tudi
Bistrica v Bohinjski Bistrici, Bača pri Modreju,
Cerknica v Cerknem, Lipnica na Ovsišah in Tržiška
Bistrica v Preski (Visoke vode in poplave …, 2008).
Najbolj so bila prizadeta območja severne,
severozahodne in zahodne Slovenije. Poplave so
terjale 6 smrtnih žrtev.
Poplavni dogodek je potekal v dveh delih, vezan na
močne padavine s petka na soboto (18.–19. september
2010) in s sobote na nedeljo (19.–20. september 2010).
18. septembra so bile dosežene največje povratne dobe
na Idrijci, Soči, Gradaščici in Savinji (Hidrološko
poročilo …, 2010).
19. septembra so bili največji pretoki v vzhodnem delu
države, na Muri, Dravi, Pesnici, Ščavnici, Ledavi,
Rogatnici in Paki (Hidrološko poročilo …, 2010).
V ponedeljek 5. novembra 2012 je ob 5. uri zjutraj
Drava v Avstriji presegla opozorilni pretok 860 m3/s in
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., so prešle v
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Bohinjka, Sava Dolinka

visokovodni režim obratovanja (Hidrološko poročilo
…, 2012).
Drava je dosegla rekordno visoke pretoke (v
Dravogradu 2600 m3/s, na meji s Hrvaško pa okrog
3000 m3/s) in poplavljala v srednjem in spodnjem toku
dolvodno ob jezu Melje ter ob jezu Markovci
(Hidrološko poročilo …, 2012).
Planinsko polje
Na zviševanje gladine vode na kraškem polju so
2014
vplivale padavine, taljenje snega in žledu. Na
vodomerni postaji Hasberg je bila opozorilna višina
570 cm presežena že 11. februarja (Hidrološko
poročilo …, 2014).
24. februarja je bil izmerjen rekordni vodostaj, 826 cm
s povratno dobo več kot 100 let (Hidrološko poročilo
…, 2014)
Viri: Kolbezen, 1991b; Kolbezen, 1992; Kolbezen, 1993; Kolbezen, 1994; Kolbezen, 1995; Komac,
Natek, Zorn, 2008a; Markošek, Polajnar, 2000; Brilly, Mikoš, Ribičič, 2004; Frantar, 2008;
Hidrološko poročilo …, 2010; Hidrološko poročilo …, 2012; Hidrološko poročilo …, 2014; Visoke
vode in poplave …, 2008.

Psihološki vidik naravnih nesreč
Poplave lahko s svojim delovanjem pomembno vplivajo na naša življenja. Njihov psihološki vpliv se
lahko kaže v človekovem trenutnem odzivu ob pojavu poplav ali v daljšem časovnem obdobju, ko je
nevarnost mimo. Posamezne skupine ljudi različno vrednotijo, dojemajo in se odzivajo na nastalo
situacijo.
V večini krajev so naravne nesreče razmeroma redek pojav in niso del vsakodnevnega življenja.
Ravno zato večina ljudi vidi naravne nesreče kot nevarnost, ki je sicer možna, a oddaljena, ter je ne
dojemajo kot takojšno in stvarno (Polič, 1992b). V primeru poplav leta 1990 je v raziskavi več kot
polovica sodelujočih iz občine Škofja Loka menila, da poplave v tem času in na tem območju niso
mogoče (Polič, Rajh, Ušeničnik, 1991).
Prebivalci na ogroženih območjih se vsak na svoj način prilagajajo na okolje, v katerem živijo.
Nekateri se na naravno okolje prilagajajo naključno, drugi pa smotrno. Izbira prilagoditve je
predvsem odvisna od tega, kako bodo posamezni prebivalci dojeli situacijo, značilnosti fizične
nevarnosti, možne posledice in razpoložljive prilagoditve (Polič, 1992b).
Na končno odločitev, kako reagirati v tej stresni situaciji, bodo vplivale predvsem izkušnje,
materialno stanje, uporaba virov in osebnost (Polič, 1992a). Zelo pomemben dejavnik za človekovo
reakcijo na nevarnost je tudi nedavno soočenje z nevarnostjo oziroma podobno situacijo. Raziskave
so namreč pokazale, da se ljudje veliko bolj preudarno soočamo z že poznano situacijo, kakršna nas
je nedavno prizadela. Veliko bolj psihološko obremenjujoče so nesreče, s katerimi še nismo imeli
izkušenj (Polič, 1992a).
Polič (1992a) prav tako navaja, da so za ljudi veliko bolj stresne nenadne in nenapovedane nesreče.
Ravno nenadnost nesreč daje ljudem malo izbire pri odločanju. Poleg tega na odločanje oziroma
odzivanje močno vpliva tudi poznavanje pogostnosti pojavljanja neke naravne nesreče. Pogosta je
namreč miselnost, da se nedavna velika poplava ne more kmalu ponovno pojaviti v tako velikih
razsežnostih, poleg tega naj bi se tako velike poplave pojavljale po nekem pravilnem, napovedljivem
vzorcu. Tudi ob poplavah leta 1990 v občini Škofja Loka je skoraj 70 % sodelujočih v raziskavi
menilo, da v tistem letu ni možnosti ponovitve poplave (Polič, Rajh, Ušeničnik, 1991).
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Psihologi razlikujejo štiri splošne sisteme odzivanja v primeru nevarnosti ob nastopu poplav ali
drugih naravnih nesreč (povzeto po Polič, 1992b):
• Absorpcija izgube – ljudem, ki se odzivajo na tak način, se nastala nesreča ne zdi problem,
saj se zanašajo na svoje zmožnosti, da se soočijo z nastalo škodo (tako fizično kot psihično).
• Sprijaznjenje z izgubo – sprijaznjenje z nastalo situacijo in z njo povezano škodo. Prizadeti
se hitro zadovoljijo s prenašanjem in delitvijo škode.
• Zmanjšanje izgube – nastalo situacijo želijo na zavestno pozitiven način obvladovati in
preprečiti oziroma zmanjšati nastalo škodo. V raziskavi ob poplavah leta 1990 je skoraj 40 %
sodelujočih iz občine Škofja Loka ob začetku poplavljanja reševalo svojo imovino (Polič,
Rajh, Ušeničnik, 1991).
• Radikalna sprememba – prizadeti se odločijo, da popolnoma spremenijo svoj način
življenja, uporabo prostora ali spremenijo svojo lokacijo bivanja kot odziv na pretekle
nesreče. Takšen način zahteva velike prilagoditve v življenju, ki jih ljudje v splošnem neradi
sprejmejo.
Na dojemanje pomena naravnih nesreč in ravnanje ljudi močno vplivajo tudi mediji. Poročila o
dogajanju posamezne skupine ljudi različno dojemajo in vrednotijo. Poleg tega so obvestila o
nevarnosti lahko mnogokrat dvoumna in podajajo nezadostno količino pravih podatkov (Polič, 1992).
Ljudje, ki že dolgo živijo na nekem območju in se redno soočajo z nastalimi situacijami, točno vedo,
kako reagirati npr. v času rednih poplav. Veliko bolj izgubljene, nepozorne in negotove se počutijo
ob nastopu stoletnih voda. So pa nekatere raziskave pokazale, da se prebivalci ogroženih območij nič
bolj aktivno ne vključujejo v iskanje informacij o prihajajoči nevarnosti kot ljudje, ki ne živijo na
ogroženih območjih (Polič, 1992).
Pojavljanje naravnih nesreč lahko izzove resne psihične težave pri posamezniku. Zelo pomemben
dejavnik pri tem so morebitne izgube sorodnikov ali prijateljev ter situacija, v kateri preplašeni
opazujejo izgubo svojega imetja (Polič, 1992). Psihično zelo obremenilne so nesreče z dolgim
obdobjem grožnje ali grožnja ponovitve v krajšem časovnem obdobju. Psihični nemir pri ljudeh prav
tako povzroča visoko razmerje med prizadeto in neprizadeto skupino ljudi. Kljub vsemu vsak
posameznik na svoj način dojema nevarnosti in posledice naravnih nesreč ter se tudi na svoj način
odziva na nastalo situacijo.
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3 GEOGRAFSKI ORIS POLJANSKE DOLINE
NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POLJANSKE DOLINE
3.1.1 Opredelitev Poljanske doline
Preučevano območje leži v severozahodnem delu Slovenije in ga uvrščamo med tipično predalpsko
pokrajino. Obsega skrajni zahodni rob Škofje Loke in celotno Poljansko dolino do vasi Podklanec
nad Žirmi.
Poljanska dolina je del Škofjeloškega hribovja, ki se na vzhodnem robu končuje s Škofjo Loko in
postopoma prehaja v Ljubljansko kotlino, na skrajnem zahodnem robu pa se končuje ob izviru Sore
pri Rovtah. »V širšem smislu bi Poljansko dolino lahko opredelili kot dolino z vsemi stranskimi
dolinami, grapami in hribovjem na obeh straneh do razvodij s Selščico, Idrijco in Ljubljanico«
(Planina, 1972, str. 85).
Posamezni avtorji in prebivalci sicer ločujejo Poljansko dolino in Žirovsko kotlino, Ilešič pa v
Poljansko dolino umešča celotno porečje Poljanske Sore. Tako vanjo uvršča tudi Žirovsko kotlino
vse do Rovt in Hlevnega Vrha, čeprav je ta del na neki način povsem samosvoj in tudi upravno ločen
od Poljanske doline (Ilešič, 1938). Tudi v tem diplomskem delu bom Poljansko dolino obravnavala
kot celoto od vasi Podklanec nad Žirmi do sotočja Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki, vključno
z Žirovsko kotlino.
Meja med Selško in Poljansko dolino poteka po slemenu, ki se vije od Blegoša, Koprivnika, Mladega
in Starega vrha vse do Lubnika tik nad Škofjo Loko.
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Slika 2: Omejitev območja Poljanske doline

Dolinsko dno Poljanske doline obsega okoli 60 km2 in ga lahko v grobem razdelimo na tri enote.
Spodnji del sega od Škofje Loke do Visokega, srednji del od Poljan do Trebije, zgornji del pa od
Fužin do Rovt (Triller, 1999). Spodnji in srednji del potekata v smeri jugozahod–severovzhod, zgornji
del pa od juga proti severu. Samo dolino in kotlino zaznamujejo plosko dno in pobočja, ki se strmo
vzpenjajo v hribovje (Planina, 1972). Mestoma so spodnji deli pobočij, ki prehajajo v dolinsko dno,
še posebej strmi, nekateri deli glavne doline in stranskih dolin, ki so izoblikovani v apnencih, pa imajo
značaj pravih sotesk (Šifrer, 1974). Na 35 km dolgem toku Poljanske Sore je najožji del doline med
naseljema Selo in Trebija, v srednjem delu doline. Nekoliko izrazitejši razširitvi doline sta pri Gorenji
vasi, kjer se v Soro izliva Brebovščica, in v Žirovski kotlini.
Obravnavano območje na severozahodnem delu postopoma prehaja v Cerkljansko hribovje,
jugozahodni del pa v Rovtarsko hribovje. Na južnem delu območja meji Škofjeloško hribovje na
Polhograjsko hribovje. Meja med obema hribovjema poteka večinoma po razvodju med Poljansko
Soro in Ljubljanico ter se vije po slemenih vse od Žirovskega Vrha do Ljubljane.
Škofjeloško hribovje predstavlja nekakšen prehod med alpskim in kraškim svetom ter se nahaja na
geološko zelo pestrem območju (Šifrer, 1974). Za vsa omenjena hribovja so značilne nadmorske
višine med 500 in 1000 m. Veliko manjši je delež predelov, ležečih višje od 1000 m. Poleg tega
prevladuje izrazito razčlenjen relief s številnimi grapami in večinoma strmimi pobočji. V
Škofjeloškem hribovju se mestoma pojavljajo tudi široka slemena, predvsem okoli Pasje ravni in
Žirovskega Vrha (Šifrer, 1974). Vzdolž Poljanske doline in stranskih dolin ter grap se tipično
pojavljajo nizi rečnih teras in polic, ki so nastale kot posledica rečnega delovanja (Šifrer, 1974).
Območje je razdeljeno na tri občine, Škofjo Loko, Gorenjo vas - Poljane in Žiri. Vse do leta 1994 so
bile združene v enotno občino Škofja Loka, obe novonastali občini pa upravno še vedno spadata pod
upravno enoto Škofja Loka.
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Občina Žiri danes obsega 49 km2 in 18 naselij, v njej pa je v letu 2013 prebivalo 4872 prebivalcev
(SURS, 2014). Občina Gorenja vas - Poljane obsega 153 km2 in v letu 2013 je v 73 naseljih prebivalo
7320 prebivalcev (SURS, 2014). Največja je občina Škofja Loka, ki obsega 146 km2 ter zajema 62
naselij (O Škofji Loki, 2013). V celotni občini je v letu 2013 prebivalo 22.894 ljudi (SURS, 2014).
Poljansko dolino so posamezni avtorji v svojih regionalizacijah različno opredelili, oziroma so
območje razdelili med več pokrajinskih enot.
Prvo natančnejšo delitev Slovenije je pripravil Anton Melik v štirih knjigah, ki so bile objavljene v
letih 1954, 1957, 1959 in 1960. Območje Poljanske doline je v širšem pomenu uvrstil v Posavsko
Slovenijo, ki jo je razdelil v šest makroregij. Poljanska dolina po Melikovi regionalizaciji tako spada
v mezoregiji Idrijska planota in Škofjeloško hribovje (Melik, 1959).
Ilešič (1972) je po pokrajinsko-fiziognomični regionalizaciji Poljansko dolino uvrstil v makroregijo
Predalpske pokrajine, ki zavzema območje vse od Soške doline na zahodu ter se razteza preko
osrednjega dela Slovenije do Ljubljane in še daleč proti severovzhodu. Poleg tega je območje
Poljanske doline uvrstil v submakroregijo Zahodne slovenske predalpske pokrajine, ki obsega
sredogorje med Soško in Savsko dolino ter se deli na tri mezoregije (Ilešič, 1972).
Gams (1996) je v svoji naravnogeografski regionalizaciji Slovenijo razdelil v šest makroregij:
Visokogorske Alpe, Predalpsko hribovje, Ljubljanska kotlina, Dinarske planote celinske Slovenije,
Slovensko primorje in Subpanonska Slovenija. Območje Poljanske doline tako uvršča v regijo
Predalpskega hribovja.
Med letoma 1993 in 1995 sta naravnogeografsko regionalizacijo pripravila tudi Geografski inštitut
Antona Melika ZRC SAZU in Inštitut za geografijo, ki območje Poljanske doline uvrščata v
makroregijo Alpski svet in v mezoregijo Cerkljansko, Škofjeloško, Polhograjsko in Rovtarsko
hribovje (Perko, 1998).
D. Plut je leta 1999 pripravil sonaravno regionalizacijo Slovenije, ki poleg pokrajinskoekoloških in
naravnogeografskih vidikov združuje še ekonomske in upravnopolitične vidike v enotne sonaravne
kriterije. Njegova členitev opredeljuje 8 makroregij in 25 mezoregij. Plut (1999) območje Poljanske
doline uvršča v makroregijo Gorenjska in v Škofjeloško mezoregijo, ki zajema porečje Sore.
Natek je v delu Študija ranljivosti okolja (Špes in sod., 2002) na podlagi prejšnjih geografskih
regionalizacij pripravil pokrajinskoekološko členitev in tipizacijo Slovenije. Preučevano območje je
uvrstil v pokrajinskoekološko območje Predalpska Slovenija, ki obsega 20–50 km širok pas hribovja
in vmesnih kotlin na južnem in vzhodnem robu alpskega sveta (Špes in sod., 2002). Pri nadaljnji
členitvi na pokrajinskoekološke enote je Poljansko dolino uvrstil v enoto Škofjeloško in Polhograjsko
hribovje in samo Poljansko dolino v pokrajinskoekološko podenoto Dolinsko dno v Poljanski dolini.

3.1.2 Geološke značilnosti
Geološka zgradba Škofjeloškega hribovja je tako z vidika litologije kot z vidika tektonike med najbolj
zapletenimi v Sloveniji. V širšem smislu Škofjeloško hribovje uvrščamo med Južne apneniške Alpe,
v ožjem pa med zahodne Posavske gube in k Julijskim Alpam (Grad, Ferjančič, 1976).
Posavske gube gradijo v veliki večini paleozojske nekarbonatne kamnine (glinasti skrilavci,
peščenjaki, breče). V največji meri so zastopani triasni dolomiti in dolomitizirani apnenci. Za Julijske
Alpe pa so značilne karbonatne kamnine, predvsem dachsteinski apnenci, nekoliko redkeje se
pojavljajo dolomiti in dolomitizirani apnenci (Triller, 1999).
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Na območju Škofjeloškega hribovja se pojavlja veliko paleozojskih in mezozojskih skrilavih
glinavcev, peščenjakov, konglomeratov in dolomitov. Karbonatna matična podlaga se pojavlja le na
območju najvišjih vrhov (Lubnik, Blegoš). Na dnu dolin pa so se vode na nekaterih mestih zarezale
v živoskalno osnovo, na nekaterih pa nanosile velike količine proda in peska.
Pester in dolgotrajen proces geološkega razvoja je ustvaril raznovrstne pogoje za obdelovanje zemlje
in razvoj poselitve. Pestra tektonika in prevlada neprepustnih kamnin pa sta močno vplivali na razvoj
goste rečne mreže (Šifrer, 1974).
Slika 3: Geološka karta območja Poljanske doline

27

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ. List 33–65. Kranj, 1976. 1:100 000. Beograd. Zvezni geološki
zavod.
Na dnu Poljanske doline se pojavljajo holocenski, večinoma prodni nanosi Poljanske Sore in njenih
pritokov. Večino severnega in severozahodnega zaledja Poljanske doline sestavljajo neprepustne
permokarbonske plasti temno sivega skrilavega glinavca, sljudnatega kremenovega alevrolita,
peščenjaka in drobnozrnatega konglomerata. Glinasti skrilavci se običajno pojavljajo skupaj z
alevrolitom in peščenjakom, posebnost pa predstavljata glinasti skrilavec z vložkom lapornega
skrilavca pri Fužinah na Trebiji in kremenov konglomerat z bloki in večjimi prodniki črnega apnenca
v pasu med Zmincem in Dolenjo vasjo (Grad, Ferjančič, 1976). Debelina najstarejših skladov na tem
območju je težko določljiva, vendar znaša najmanj 1000 m.
Zaledje, ki leži južno od srednjega dela Poljanske doline in vzhodno od Žirovske kotline ter se
razprostira vse do povirnega dela Poljanske Sore, sestavljajo poleg permokarbonskih še triasne plasti.
Poleg prepustnih pisanih peščenjakov in peščenih skrilavcev sta zastopana še prepustna dolomit
(svetlo siv kristalasti dolomit, plastoviti in pasoviti dolomit) in apnenec (laporni apnenec, oolitni
apnenec, ploščati apnenec) (Grad, Ferjančič, 1976).
Na območju Brebovnice in Hotavelj prihaja do stika spodnjih karnijskih plasti na dolomitu z rožnatim
do sivim grebenskim apnencem. Apnenec, ki je na tem območju poznan kot »hotaveljski marmor«,
je primeren predvsem za okrasni kamen (Grad, Ferjančič, 1976).
Območje zahodno od Žirovske kotline sestavljajo permski grödenski skladi rdečega peščenjaka,
alevrolita, skrilavca in konglomerata. Na območju med Trebijo in Selom je Poljanska Sora v
grödenske sklade urezala sotesko.
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Območje Poljanske doline je del treh večjih geoloških enot. Spodnji del Poljanske doline leži na
območju selške cone, srednji del doline na območju Škofjeloško-Trnovskega pokrova in BlegoškoVrhniških nizov, zgodnji del Poljanske doline pa na območju Škofjeloško-Trnovskega pokrova.
Poleg tega Poljansko dolino prečijo trije večji prelomi – Dražgoški, hotaveljski in trebijski prelom.
Pestra tektonika je močno vplivala na razgibanost reliefa. Zaradi razgibanega reliefa imajo vodotoki
hudourniški značaj, kar neposredno vpliva na hiter odtok vode s strmih pobočij v vodotoke, ki lahko
močno narastejo (Meze, 1991).

3.1.3 Podnebne značilnosti
Preučevano območje ima zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije, za katerega so
značilne zmerno mrzle zime in mila poletja, čez vse leto pa precejšnja količina padavin. Povprečna
januarska temperatura se giblje med 0 in –3 °C, povprečna julijska pa med 15 in 20 °C (Ogrin, Plut,
2009). Srednje letne temperature se v Poljanski dolini gibljejo med 8 in 10 °C (Slovenija: pokrajina
in ljudje, 1998, str. 41). Višji deli Škofjeloškega hribovja imajo že značilnosti gorskega podnebja, za
katerega je značilno, da je povprečna januarska temperatura pod –3 °C, povprečna julijska pa več kot
10 °C. Značilna je tudi velika količina padavin, nekje med 1700 in 3200 mm padavin letno (Ogrin,
Plut, 2009), kar območje Poljanske doline uvršča med najbolj namočene predele Slovenije.
Širše območje Poljanske doline ima submediteranski padavinski režim, za katerega je značilen
primarni višek padavin v mesecu oktobru oziroma novembru, sekundarni pa v maju oziroma juniju.
Primarni nižek se pojavlja v januarju, februarju oziroma marcu, sekundarni nižek pa julija oziroma
avgusta. V povprečju največjo letno količino padavin prejmejo območja ob alpsko-dinarski pregradi,
kar se na obravnavanem območju najizraziteje odraža na stiku Škofjeloškega in Cerkljanskega
hribovja. Vrhova Porezen in Blegoš namreč predstavljata prvi gorski pregradi v smeri od morja, ki
presegata 1500 m.
Dno Poljanske doline prejme letno okoli 1600 mm padavin, kraji na nadmorski višini okoli 800 m
prejmejo okoli 1800 mm, še višje ležeči kraji pa lahko prejmejo tudi več kot 2000 mm letno (Čer,
2012). Za poletni in zgodnjejesenski čas so značilni tudi dnevi z nalivi oziroma nevihtami, ki so
povezani s hladno fronto in lahko občasno privedejo tudi do pojava poplav.
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Slika 4: Povprečna mesečna količina padavin v obdobju 1971–2000 na padavinskih postajah
Žiri, Poljane nad Škofjo Loko in Škofja Loka
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Vir: Klimatski podatki za meteorološke postaje v Sloveniji (1971–2000), 2014.
Na padavinski postaji Žiri pade povprečno 1890 mm padavin na leto, kar je največja količina padavin
med vsemi analiziranimi postajami. Povprečna letna količina padavin na padavinskih postajah Škofja
Loka in Poljane nad Škofjo Loko se giblje med 1620 in 1.650 mm (Opazovani in merjeni …, 2014).
Januarja je razlika v količini padavin v Žireh ter na postajah v Škofji Loki in Poljanah nad Škofjo
Loko največja, ko v Žireh pade kar 23 % več padavin. Glavna vzroka za večjo količino padavin v
Žireh sta nadmorska višina in območje alpsko-dinarske pregrade. V juliju, ko nastopi sekundarni
nižek, pade na območju celotne doline v povprečju 135 mm padavin.
V Škofji Loki pade v primerjavi s Poljanami nad Škofjo Loko večja količina padavin januarja, marca,
oktobra in decembra. Sicer pa je padavinski vzorec pri obeh postajah enak, količina padavin pa
primerljiva.
Na območju celotne doline pade največja količina padavin jeseni, v novembru, najmanjša pa pozimi.
V celotnem preučevanem obdobju prihaja do postopnega spreminjanja padavinskega režima, saj
postaja jesenski maksimum vse bolj izrazit, v ostalih mesecih pa se količina padavin zmanjšuje.
Najbolj je opazno zmanjšanje količine padavin v zimskem času. S povečevanjem količine padavin v
jesenskem času se povečuje tudi potencialna možnost pojava poplav. Samo v obdobju med letoma
1991 in 2000 se je količina padavin v jesenskem času v povprečju povečala za 32 % v primerjavi z
obdobjem med letoma 1981 in 1990.
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Slika 5: Spreminjanje količine padavin v Poljanski dolini v obdobju 1971–2000
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Vir: Klimatski podatki za meteorološke postaje v Sloveniji (1971–2000), 2014.
Slika 6: Povprečno število dni s snežno odejo v Poljanski dolini v obdobju 1971–2000
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Vir: Klimatografija Slovenije, 2000 Vir: Klimatski podatki za meteorološke postaje v Sloveniji
(1971–2000), 2014.
Slika 6 prikazuje povprečno število dni s snežno odejo na padavinskih postajah Škofja Loka, Poljane
nad Škofjo Loko in Žiri v obdobju 1971–2000. Največ dni s snežno odejo je bilo v zimi 1980/81,
najmanj pa 1989/90, ko so bili takšni le štirje dnevi. Med leti 1961 in 1999 je bilo največ dni s snežno
odejo na padavinski postaji v Žireh, najmanj pa v Poljanah nad Škofjo Loko. V celotnem obdobju je
bilo dni s snežno odejo povprečno 59.
Na celotnem območju Poljanske doline je prisoten trend zmanjševanja števila dni s snežno odejo, kar
bi lahko tudi vplivalo na spremembo rečnega režima. Kljub temu še vedno izstopajo posamezna leta,
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ko se število dni s snežno odejo giblje nad povprečjem obdobja. Snežna odeja ima v takih letih vpliv
na povečane pretoke v spomladanskem času.
Slika 7: Povprečna maksimalna višina snežne odeje v obdobju 1971–2000 na padavinskih
postajah Žiri, Poljane nad Škofjo Loko in Škofja Loka
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Vir: Klimatski podatki za meteorološke postaje v Sloveniji (1971–2000), 2013
Za nižje ležeče kraje je značilna nestalna snežna odeja, ki se ne obdrži daljše časovno obdobje. V
višje ležečih delih, kjer igrata pomembno vlogo nadmorska višina in ekspozicija, se snežna odeja
praviloma obdrži dlje časa in je v povprečju najdebelejša v mesecu februarju. Razlika v višini snežne
odeje med dolinskimi predeli in višje ležečimi kraji je lahko celo večja od 20 cm (Štravs, 1997). V
krajih z višjo nadmorsko višino lahko pade prvi sneg že v oktobru, najpozneje pa v maju. Snežna
odeja je zelo pomembna za vodne zaloge, poleg tega v višje ležečih krajih predstavlja potencialno
možnost za povečane pretoke v spomladanskem času, ko prihaja do taljenja snega. Povečani pretoki
lahko nastopijo tudi v zimskem času, v primeru daljšega obdobja močnih padavin in višjih temperatur,
ko prihaja tudi do taljenja snega.
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Slika 8: Povprečne mesečne temperature zraka v obdobju 1961–1991 na vremenskih postajah
Žiri, Javorje in Brnik letališče
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Vir: Zupančič, 1995.
Edina vremenska postaja v Poljanski dolini, kjer daljše časovno obdobje merijo temperature, je v
Žireh. Kot primer vremenske postaje z nekoliko višjo nadmorsko višino sem izbrala postajo v
Javorjah nad Poljanami. Postaja Brnik letališče je najbližja postaja, ki ima primerljive razmere kot
Škofja Loka.
V povprečju so čez vse leto najvišje temperature na postaji Brnik letališče, kjer povprečna letna
temperatura znaša 8,3 °C. Najnižja povprečna letna temperatura 7,4 °C je bila izmerjena na postaji v
Žireh. Čeprav je postaja v Javorjah nad Poljanami na nadmorski višini 695 m, postaja v Žireh pa na
480 m, imajo v Javorjah v zimskih mesecih velikokrat višje temperature kot v Žireh. Povprečna
januarska temperatura v Žireh je bila v izbranem obdobju –2,0 °C, v Javorjah pa –1,2 °C. Do razlik
prihaja zaradi zimskega in jutranjega temperaturnega obrata v dolinah. Na območju celotne doline se
namreč v zimskem času pojavlja temperaturna inverzija, v preostalem delu leta pa lahko pride do
pojava jutranje megle. Med letoma 1971 in 2000 je dni z meglo v povprečju največ v Žireh, kar 76
dni na leto (Klimatski podatki …, 2014). V Gorenji vasi je povprečno 62 meglenih dni na leto, v
Škofji Loki pa le 24 (Klimatski podatki …, 2014).
Žiri in Poljane nad Škofjo Loko na leto v povprečju prejmejo med 1900 in 2040 ur Sončevega
obsevanja, Škofja Loka pa med 1.860 in 2.000 ur na leto (Atlas okolja, 2014). Največ sončnih dni je
sicer zabeleženih v poletnem času, julija in avgusta, največ oblačnih pa v mesecu novembru.

3.1.4 Raba tal
Na spremembo rabe tal vplivajo tako naravnogeografski kot tudi družbenogeografski dejavniki.
Glavni družbenogeografski dejavniki so razvoj gospodarskih dejavnosti, širitev poselitve in
spremembe v številu prebivalstva. Povečanje števila prebivalstva vpliva na večjo poselitev in na
povečanje pozidanih površin. Med naravnogeografske dejavnike spadajo tudi poplave, ki s svojim
delovanjem velikokrat vplivajo na razvoj dejavnosti.
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Prevladujoča raba tal na širšem območju Poljanske doline je gozd, ki porašča 40 % površin v občinah
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Skozi daljše obdobje se je delež gozdnih površin zaradi
načrtnega pogozdovanja in zaraščanja opuščenih kmetijskih površin povečeval. Leta 2000 je gozd
predstavljal 60 % vseh zemljišč v uporabi, v letu 2010 pa 62 % (Kmetijska gospodarstva po rabi …,
2014). Gozdne površine so pomemben dejavnik z vidika poplav, saj najbolje in v največji meri
vplivajo na naravno zadrževanje vode. Poleg tega ima gozd na strmih in erozijsko izpostavljenih
pobočjih pomembno varovalno vlogo za nižje ležeča območja, ki jih varuje pred erozijo, plazovi in
vetrom (Nacionalni program …, 2002). Največji delež gozdnih površin je v hribovitem svetu, kjer
sklenjene površine prekinjajo le manjša območja kmetijskih površin ob naseljih in samotnih kmetijah.
Poleg gozda zelo dobro zadržujejo padavine tudi travniki, ki skupaj z njivami predstavljajo
prevladujočo rabo tal na dnu doline. Na območju vseh treh občin predstavljajo trajni travniki in
pašniki 32 % vseh zemljišč v uporabi, kar je 9 % manj v primerjavi z letom 2000 (Kmetijska
gospodarstva po rabi …, 2014). Primerjava sprememb deležev pri njivah ni mogoča, saj Občina
Škofja Loka ne navaja podatkov o površinah njiv za leto 2000. V letu 2010 pa so njive na območju
vseh treh občin predstavljale 4 % vseh zemljišč v uporabi (Kmetijska gospodarstva po rabi …, 2014).
Slika 9: Raba tal v občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri v letu 2010
12000

Površina zemljišč (ha)

10000
8000
6000
4000
2000
0
Nerodovitna zemljišča
Trajni nasadi
Njive
Trajni travniki in pašniki
Gozd

Škofja Loka
82
38
826
2274
5919

Gorenja vas - Poljane
89
41
192
3552
6285

Žiri
26
15
34
1151
1865
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Študija Napovedi spremembe rabe tal v Sloveniji do leta 2012, ki so jo izdelali na Geografskem
inštitutu Antona Melika, prikazuje spremembe rabe tal za njive, travnike, pašnike in gozdove v
48 slovenskih pokrajinah v obdobju med letoma 1999 in 2012.
Na območju Poljanske doline se bo delež sprememb njiv in travnikov gibal med –5,0 % in −9,9 %.
Deleži pašnikov in gozda naj bi se povečali in se gibali med 0,1 in 5,0 % oziroma med 0,01 in 0,50 %
(Petek, 2002).
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3.1.5 Prsti in rastlinstvo
Na kratkotrajno naravno zadrževanje padavin, poleg poplavnih površin in korit vodotokov, vplivata
tudi prst in rastlinska odeja (Starec, 2002). Naravno zadrževanje je majhno v jesenskem času, saj v
tem delu leta ni transpiracije, evaporacija pa je zelo majhna (Polajnar, 2002).
Vzdolž celotne doline se neposredno ob rečni strugi pojavljajo obrečne prsti, ki so po nastanku mlade
in slabo razvite ter so večinoma nastale na peščenih in prodnatih rečnih nanosih (Lovrenčak, 1981).
Obrečne prsti imajo slabo razvit ali celo nerazvit zrel prstni profil, zato se na tem mestu največkrat
pojavljajo prodišča s peskom in mivko, ki so nerodovitna, in na njih raste po navadi le vrbovje.
Večina obrečnih prsti v Poljanski dolini postopoma prehaja v distrične rjave prsti na skrilavih
glinavcih in peščenjakih. Zaradi kisle reakcije niso najbolj primerne za poljedelstvo, zato na njih
prevladujejo travniki in pašniki, na višje ležečih mestih pa jih poraščajo kisloljubne drevesne združbe
(Ogrin, Plut, 2009).
Med drevesnimi vrstami prevladuje bukev, ki dobro uspeva na različnih podlagah in ni občutljiva na
velike temperaturne ekstreme (Štravs, 1997). Poleg tega imajo bukovi gozdovi zaradi kakovostnega
lesa tudi pomembno gospodarsko vlogo. Toploljubni gozd bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetumse) se
pojavlja na nižjih prisojnih legah, na osojnih legah pa prevladuje alpski gozd bukve in jelke
(Omphalodo-Fagetum) (Čer, 2012). Na širšem območju Poljanske doline je močno zastopana še
združba bukve in rebrenjače (Blechno-Fagetum), združba bukve in črnega gabra (Ostryo-Fagetum)
ter združba bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum).

3.1.6 Hidrogeografske značilnosti
Za širše območje Poljanske doline je značilna gosta rečna mreža, saj v vzpetem delu prevladujejo
neprepustne kamnine. Celotno porečje Sore sestavljata dva glavna rečna kraka, Poljanska in Selška
Sora s številnimi manjšimi pritoki. Meja med porečjema obeh Sor poteka po slemenih od Blegoša do
Lubnika, preko Mladega in Starega vrha. Porečje Poljanske Sore je za 45 % večje od porečja Selške
Sore in meri 328 km2 (Natek, Natek, 2008).
Ime Sora naj bi bilo praslovanskega izvora in naj bi izhajalo iz besede Sovra, ki se je razvila iz
pozabljenega občnega imena sovara in je izpeljana iz glagola savareti (Snoj, 2009). Zadnji ima lahko
dva različna pomena. V prvem primeru lahko savareti pomeni 'privreti' oziroma 'kipeti', zato je lahko
Sora v prvotnem pomenu besede pomenila hudournik (Snoj, 2009). V drugem primeru pa lahko
savareti pomeni 'vreti skupaj' oziroma 'tvoriti sotočje', kar lahko razumemo kot sotočje obeh krakov
Sore, Poljanske in Selške Sore (Snoj, 2009). Okoliški prebivalci so Soro sprva imenovali Sávara,
kasneje pa so jo preimenovali v Sovra. V povirnem delu je takšno poimenovanje ostalo vse do danes.
Poljanska Sora izvira na nadmorski višini 750 m v Rovtarskem hribovju, na severozahodni strani vrha
Gradišče, nekoliko vzhodno od vasi Rovte (Planina, 1972).
Poljanska Sora sprva teče proti severozahodu, vse do vasi Selo na severni strani Žirovske kotline.
Vse od izvira do naselja Podklanec ima največji strmec, ki znaša 25,3 m/km, in teče skozi ozko dolino
oziroma grapo. Le-ta se postopoma razširi v Žirovsko kotlino, ki pri Selu ponovno prehaja v sotesko.
Na odseku med Selom in Trebijo znaša strmec 5,3 m/km. Nekoliko večji strmec je ponovno na odseku
med Trebijo in Hotavljami, kjer znaša 7,4 m/km. Na Hotavljah Poljanska Sora svojo pot nadaljuje
proti severovzhodu vse do sotočja s Selško Soro v Škofji Loki. V srednjem in spodnjem delu se tok
Poljanske Sore upočasni, saj povprečni strmec v tem delu znaša 3 m/km. Nekoliko večji od povprečja
v srednjem in spodnjem toku je le na odseku med Brodmi in Zmincem, kjer znaša 4,4 m/km.
Povprečni strmec celotne Poljanske Sore znaša 6,2 m/km (Državna topografska karta RS 1:25 000).
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Poljanska Sora je dolga 43 km (Natek, Natek, 2008) in na svoji poti premaga 360 m višinske razlike
med izvirom in izlivom. Na odsekih med izvirom in naselji Podklanec, Selo, Hotavlje, Poljane nad
Škofjo Loko, Visoko pri Poljanah, Log nad Škofjo Loko in Zminec se mestoma zajeda v živoskalno
osnovo. Med 5 in 10 m nad današnjo rečno strugo so vršajske terase, ki so nastale z rečnim
spodjedanjem vršajev iz zadnje ledene dobe (Šifrer, 1974). Takšne odseke najdemo na območju
Žirovske kotline, Trebije, na Hotavljah in pri Gorenji vasi (Šifrer, 1974). Proces nasipavanja je
spremljalo tudi močno bočno vrezovanje, ki je bilo predvsem izrazito v slabše odpornih skrilavcih in
peščenjakih ter na tektonsko močno pretrtih območjih (Šifrer, 1974). Tako je prišlo v tem obdobju do
razširitve tudi pri Poljanah, Logu, Brodeh ter med Bodovljami in Škofjo Loko.
Vse od izvira do sotočja s Selško Soro se v Poljansko Soro stekajo številni pritoki (Žirovnica, Račeva,
Osojnica, Hobovščica, Hotaveljščica, Sopotnica, Brebovščica, Hrastnica).
Slika 10: Hidrogram Poljanske Sore na vodomerni postaji Žiri II v obdobju 1971–2000
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Vir: Vodna bilanca Slovenije, 2008.
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Slika 11: Hidrogram Poljanske Sore na vodomerni postaji Zminec v obdobju 1971–2000
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Vir: Vodna bilanca Slovenije, 2008.
Povprečni srednji letni pretok Poljanske Sore je na vodomerni postaji Žiri II v obdobju 1971–2000
znašal 2,34 m3/s, na vodomerni postaji Zminec pa 10,70 m3/s (Vodna bilanca …, 2008). Na obeh
vodomernih postajah prihaja do večjih pretokov v marcu in aprilu ter v oktobru in novembru. Primarni
višek nastopi zaradi spomladanskih padavin in taljenja snega v zaledju, jesenski sekundarni višek pa
nastopi zaradi močnejših jesenskih padavin in manjšega izhlapevanja. Največji letni pretok je v
mesecu novembru, ko na vodomerni postaji Žiri II znaša povprečno 3,60 m3/s, na vodomerni postaji
Zminec pa 15,30 m3/s. Sekundarni višek je izrazitejši na vodomerni postaji Žiri II, saj je v primerjavi
s primarnim maksimumom večji za 25 %, medtem ko je na vodomerni postaji Zminec sekundarni
maksimum večji od primarnega le za 9 %.
Na obeh vodomernih postajah je najmanjši letni pretok v avgustu, ko je pomemben dejavnik pri
nizkem pretoku poletno izhlapevanje. Na vodomerni postaji Žiri II znaša najnižji povprečni pretok
1,06 m3/s, na vodomerni postaji Zminec pa 5,81 m3/s. Sekundarni nižek se na obeh postajah pojavlja
v februarju, na vodomerni postaji Žiri II pa je minimum prisoten tudi v mesecu maju.
V povprečju so pretoki na vodomerni postaji Zminec kar štirikrat večji od pretokov na vodomerni
postaji Žiri II. Do razlik v pretokih prihaja zaradi obsežnega vodnega zaledja, ki napaja številne
pritoke, ki se dolvodno izlivajo v Poljansko Soro.
Največji pretok v obdobju 1971–2000 so na postaji Žiri II zabeležili 4. novembra 1998 (182 m3/s),
na vodomerni postaji Zminec pa ob poplavi 1. novembra 1990 (324 m3/s) (Vodna bilanca …, 2008).
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Slika 12: Hidrogram Poljanske Sore na vodomerni postaji Žiri II in Zminec v obdobju
1971−2000
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Vir: Vodna bilanca Slovenije, 2008.
Povezanost med pretoki in padavinami je prisotna v večini leta. Najbolj skladna je v času zimskega
nižka in jesenskega viška. Največje odstopanje je v juniju, ko prihaja do postopnega upadanja pretoka,
padavine pa v tem mesecu dosežejo primarni maksimum. Poleg tega je odstopanje tudi pri poletnem
minimumu, saj nastopi padavinski minimum na padavinski postaji Žiri že v juliju, pretočni minimum
pa v avgustu, medtem ko se na padavinski postaji Škofja Loka tudi poletni padavinski minimum
sklada s pretočnim minimumom. Do odstopanj prihaja zaradi kraškega sveta v zaledju povirnega dela
Poljanske Sore.
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Slika 13: Razmerje med pretoki na vodomerni postaji Žiri II in Zminec ter povprečno količino
padavin na padavinski postaji Žiri in Škofja Loka v obdobju 1971–2000
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Na območju Škofjeloškega hribovja se neurja s poplavami pojavljajo dokaj pogosto, saj se zaradi
naravnogeografskih značilnosti vodotoki na tem območju hitro odzivajo na padavine. Do pojava
poplav s hudourniškim značajem prihaja predvsem od konca septembra do sredine novembra. V času
izdatnih padavin lahko poplavljajo tudi pritoki Kopačnica, Volaščica, Brebovščica, Kebrovec in
Hrastnica (Čer, 2012).
Geološka zgradba in stopnja prepustnosti kamnin določata gostoto rečne mreže, ki za porečje
Poljanske Sore znaša 1,90 km/km2 (Kolbezen, Pristov, 1998).
Odtočni količnik predstavlja razmerje med padavinami in odtokom ter prikazuje delež padavin, ki
odtečejo po strugah (Kolbezen, Pristov, 1998). Za Poljansko Soro na vodomerni postaji Žiri II ta
znaša 65,9 %, na vodomerni postaji Zminec pa 62,8 % (Vodna bilanca Slovenije, 2008).
Specifični odtok je količina vode, ki odteče v eni sekundi s površine enega km2 (Plut, 2000).
Povprečni specifični odtok za obdobje 1971–2000 znaša za Poljansko Soro v Žireh 42,4 l/s/km2, v
Zmincu pa 33 l/s/km2 (Vodna bilanca Slovenije, 2008). V Žireh je relief, po katerem teče Poljanska
Sora, bolj razgiban v primerjavi z reliefom v Zmincu. Ob večjih količinah padavin tako Poljanska
Sora na območju Žirov hitreje naraste in tudi hitreje odteče. To predstavlja nevarnost za nižje ležeče
kraje, saj lahko pride do pojava poplav.
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4 DRUŽBENOGEOGRAFSKE
DOLINE

ZNAČILNOSTI

POLJANSKE

Območje Poljanske doline je bilo prvič omenjeno v listinah iz leta 973, ko je kralj Oton II.
freisinškemu škofu Abrahamu daroval ozemlje celotne Selške in velikega dela Poljanske doline
(Blaznik, 1938). V tem času so začeli z načrtno kolonizacijo naseljencev iz Koroške, ki so bili
večinoma Slovenci. Le-ta je potekala vse do konca 13. stoletja, ko so poselili Poljansko dolino in
prisojna pobočja do Hotavelj (Čer, 2012). Glavna značilnost te kolonizacije so gručasta naselja in
zemljiška razdelitev na delce.
Zadnji del te kolonizacije je bila poselitev Žirovske kotline, posameznih predelov nekoliko južno od
kotline in samotnih kmetij vzdolž celotne Poljanske doline (Čer, 2012).
Drugi del kolonizacije oziroma tako imenovana višinska kolonizacija je potekala v drugi polovici 16.
stoletja in prva desetletja 17. stoletja (Blaznik, 1969). Zajemala je predvsem naseljevanje hribovskih
gozdnih predelov, ki niso bili zajeti v prvem valu naseljevanja. Priseljenci so prihajali predvsem s
tolminske strani in so se naseljevali v okolici Hotavelj. V tem času je bila ustanovljena nova osliška
župa, ki je spadala pod cerkljansko župnijo. Poleg hotaveljskega predela je kolonizacija zajela še
Rovtarsko hribovje in Žirovski Vrh. V splošnem je kolonizacija potekala dokaj spontano, kar je
nekoliko kasneje privedlo do mejnih sporov.
Na dnu Poljanske doline prevladujejo gručasta in mestoma tudi razložena naselja, ki stojijo na vršajih
ob izteku manjših stranskih dolin ter se izogibajo pogosto poplavljenih delov doline. Na območjih z
višjo nadmorsko višino so zastopane tudi samotne kmetije in zaselki.
V analizo gibanja števila prebivalstva med letoma 1948 in 2012 sem vključila le naselja v Poljanski
dolini, ki so neposredno povezana s poplavno ogroženostjo. Na območju Občine Škofja Loka sem
upoštevala naselja Podpulfrca, Bodovlje, Zminec, Brode, Gabrk, Log nad Škofjo Loko, Na Logu in
Visoko pri Poljanah. Iz občine Gorenja vas - Poljane sem v analizo vključila naselja Hotovlja,
Predmost, Poljane nad Škofjo Loko, Dobje, Srednja vas - Poljane, Žabja vas, Gorenja vas, Dolenja
Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, Hotavlje, Podgora, Trebija in Fužine, iz občine Žiri pa naselja
Selo, Ledinica, Žiri, Brekovice, Sovra in Podklanec.
V preglednici 5 je prikazano spreminjanje števila prebivalcev po posameznih letih. Za večino naselij
je bilo prelomno obdobje med letoma 1981 in 1991, ko se je začelo število prebivalcev občutno
povečevati. V letu 1981 se je število prebivalcev najbolj povečalo v naselju Predmost in Dolenja
Dobrava pri Gorenji vasi. Po letu 1981 so največji porast doživele Žiri, kjer se je število prebivalcev
občutno povečalo, kar gre pripisati gospodarskemu razvoju naselja.
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Preglednica 5: Spreminjanje števila prebivalcev po naseljih v Poljanski dolini
Naselje

Število prebivalcev v letu
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002 2012
87
90
103
117
87
103
175
177
Bodovlje
75
82
73
59
59
54
61
60
Brekovice
65
72
102
102
88
116
148
177
Brode
36
33
39
63
54
50
71
88
Dobje
75
65
70
63
61
64
86
99
Dobravšce
139
134
135
139
209
164
204
191
Dolenja Dobrava
95
99
105
92
87
82
/
104
Fužine
65
75
65
72
75
94
97
103
Gabrk
86
88
98
109
97
110
130
131
Gorenja Dobrava
530
565
612
791
830
1062
1155
1179
Gorenja vas
209
205
166
166
202
212
256
246
Hotovlja
219
246
250
268
323
330
353
408
Hotovlje
79
79
77
77
80
66
/
75
Ledinica
136
134
126
122
156
173
179
217
Log nad Škofjo Loko
8
72
76
66
63
95
130
141
Na Logu
155
147
145
129
135
138
158
183
Podgora
42
42
20
14
8
14
/
14
Podklanec
33
49
55
50
45
39
/
39
Podpulfrca
269
298
311
298
326
347
390
424
Poljane nad Škofjo Loko
44
37
46
67
121
143
139
162
Predmost
136
159
198
209
211
270
279
289
Selo
25
23
29
20
16
11
/
11
Sovra
60
61
71
64
63
85
97
90
Srednja vas - Poljane
411
500
674
1032
1524
/
/
/
Stara vas
104
107
112
116
141
128
149
203
Trebija
19
13
15
20
17
15
/
28
Visoko pri Poljanah
151
57
166
164
238
271
39
484
Zminec
43
40
35
27
34
21
/
43
Žabja vas
598
651
667
627
577
3442
3593 3603
Žiri
Vir: Popis prebivalstva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002; Prebivalstvo po starosti …, 2013.
Med letoma 1948 in 1981 se je na celotnem območju število prebivalcev konstantno povečevalo in
se gibalo med 4000 in 6000. V obdobju med letoma 1981 in 1991 pa je prišlo do kar 30-% povečanja
števila prebivalcev. Glavni vzrok za to je razvoj gospodarskih dejavnosti v občinskih središčih in s
tem povečan trend preseljevanja iz hribovitih predelov. V zadnjem obdobju na povečanje števila
prebivalcev vpliva tudi trend izseljevanja iz urbanih središč na podeželje. Kljub skupnemu
povečevanju števila prebivalcev je bil v letu 2012 zabeležen upad v naseljih Brekovice, Dolenja
Dobrava, Hotovlja, Ledinica in Srednja vas - Poljane.
Podatek o številu prebivalcev v letu 2002 ni povsem primerljiv s podatki iz drugih let, saj so bila
posamezna manjša naselja pridružena večjim naseljem. Tako je število prebivalcev naselja
Podpulfrca vključeno v popis Škofje Loke, ki pa ni del analize.
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Slika 14: Gibanje števila prebivalcev v Poljanski dolini med letoma 1948 in 2012
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Vir: Popis prebivalstva 1948–2012, Prebivalstvo po starosti …, 2013.
Poselitev je skoncentrirana na dnu doline, največja gostota prebivalstva pa je v občinskih središčih.
Izmed vseh občinskih središč je največja gostota poselitve v Žireh, kjer znaša kar 465 prebivalcev na
km2 (iObčina Žiri, 2014). Povprečna gostota poselitve na območju celotne Poljanske doline je v letu
2013 znašala 111 prebivalcev na km2 (iObčina Žiri, Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, 2014).
Na območjih nad 600 m nadmorske višine poteka izrazit proces odseljevanja oziroma upadanja
prebivalstva. Najbolj so ogrožena naselja oziroma samotne kmetije, ki se nahajajo na nadmorski višini
okoli 1000 m, kjer je v preteklosti živelo šestkrat več ljudi kot danes (Čer, 2012). Pri tem igrajo
pomembno vlogo opuščanje kmetijstva in iskanje novih delovnih mest v urbanih središčih ter slaba
prometna dostopnost.
Pomembno vlogo pri dnevnih migracijah imajo tudi cestne povezave. Z izboljšanjem prometne
infrastrukture po letu 1950 se je povečalo tudi izseljevanje iz hribovitih predelov v nižje ležeča mesta.
Kljub vsemu pa velik prometni problem še vedno predstavlja ozko grlo skozi Škofjo Loko. Mesto
namreč že slabih štirideset let čaka na obvoznico, ki bi močno skrajšala potovalni čas dnevnih
migrantov iz Poljanske doline. Poleg tega bo pripomogla k večji prometni pretočnosti v času poplav.
Del cestnega odseka med Zmincem in Podpulfrco je namreč na območju pogostih poplav, ki lahko
povzročijo zaprtje ceste. Ta cestni odsek bo nadomestil nov odsek tik pod vasjo Bodovlje, po robu
poplavnega območja. Poleg tega bo od Bodovelj do Zminca trasa potekala po novem, višjem mostu
čez Poljansko Soro.
Do sredine 20. stoletja se je večina prebivalcev Poljanske doline preživljala s kmetijstvom.
Neposeljeni ravninski deli doline so bili namenjeni kmetijski dejavnosti, kjer so prevladovali travniki
in pašniki ter njive. Na območjih rednih poplav so še danes večinoma travniki.
Osnovna usmeritev kmetijstva je govedoreja, ki jo dopolnjuje pridelava koruze, pšenice in krompirja
(Čer, 2012). Nizka obremenitev in ekstenzivnost obdelave označujeta kmetijstvo Poljanske doline
skoraj kot ekološko kmetijstvo (Madžarevič, 2012).
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V občini Gorenja vas - Poljane sta gospodarska cona Dobje in industrijska cona Todraž. Prva je začela
z obratovanjem v letu 2009 in je razdeljena na dva dela: na severni del med regionalno cesto in
novozgrajeno cesto znotraj cone ter na južni del med novozgrajeno cesto in Poljansko Soro (Gantar,
2007). Južni del cone stoji na poplavnem območju, zato so na tem mestu uredili kamnite zložbe na
protipoplavnem nasipu in halo gradbenega podjetja zgradili na umetno nasutem zemljišču.
V industrijski coni naj bi prvotno potekal razvoj proizvodnje, storitvene, komunalne, trgovske in
gostinske dejavnosti ter šport in rekreacija, vendar je na območju cone trenutno le logistični center
gradbenega podjetja (Gantar, 2007). Ostali del cone je še v fazi priprave.
Slika 15: Hala podjetja Zidarstvo Marko Božnar, s. p., na poplavni ravnici v gospodarski coni
Dobje

Avtorica: J. Bernik (31. 5. 2014).
Slika 16: Protipoplavni zid v gospodarski coni Dobje

Avtorica: J. Bernik (31. 5. 2014).
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Poleg hale gradbenega podjetja je v Poljanah nad Škofjo Loko na poplavnem območju tudi podjetje
Polycom Škofja Loka, d. o. o. Območje je od izgradnje ceste skozi Poljansko dolino dobro
zavarovano pred poplavami, saj po letu 1990 območje tega obrata še ni bilo poplavljeno. Podjetje se
ukvarja s predelavo plastičnih mas in izdelavo zahtevnih orodij za brizganje termoplastov. Leta 1990
so obrat, v katerem je danes zaposlenih 149 delavcev, iz Škofje Loke preselili na novo lokacijo, v
Poljane nad Škofjo Loko.
Slika 17: Obrat podjetja Polycom Škofja Loka, d. o. o., na poplavnem območju v Poljanah nad
Škofjo Loko

Avtorica: J. Bernik (31. 5. 2014).
V Gorenji vasi se je del gospodarske dejavnosti naselil na območju nekdanjega Rudnika urana
Žirovski Vrh v Todražu, ki se je postopoma spremenil v poslovno cono (Namesto rudnika …, 2007).
Območje sicer ne leži neposredno ob Poljanski Sori, pač pa ob Brebovščici, enem od njenih večjih
pritokov. V obrtni coni je trenutno 18 podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo lesa, proizvodnjo betonskih
izdelkov za gradbeništvo, s proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas, z reciklažo tekstila in z drugimi
dejavnostmi (Namesto rudnika …, 2007).
V občini Žiri je pomembno zaposlitveno središče gospodarska cona P1 Žiri, saj je danes večina
prebivalcev Žirov zaposlena v domači industriji. Cona stoji v zahodnem delu Žirov in je na vzhodu
omejena z regionalno cesto skozi mesto, na jugu s potokom Račeva, na severu s potokom Rakulk in
cesto proti Ledinici ter na zahodu s Poljansko Soro. Del cone je na poplavnem območju, kjer je bil
teren nekoč vlažen in deloma zamočvirjen, po regulaciji Poljanske Sore pa se je poplavna ogroženost
zmanjšala (Trojar, 2006). Trenutno je v gospodarski coni šest večjih podjetij (Alpina, d. o. o.;
Kladivar Žiri, tovarna elementov za fluidno tehniko, d. d.; Etiketa, tiskarna, d. d.; M Sora, d. d.; Ika,
trgovsko podjetje, Žiri, d. d., in Metro trgovinska družba, d. d.) ter čistilna naprava.
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Slika 18: Del gospodarske cone v Žireh in čistilna naprava

Avtorica: J. Bernik (31. 5. 2014).
Slika 19: Del podjetja M Sora, d. d., stoji na umetno nasutem zemljišču

Avtorica: J. Bernik (31. 5. 2014).
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5 POPLAVE V POLJANSKI DOLINI
Vremenska situacija, ki je povod za pojav izjemnih količin padavin, nastopi ob močnem ali
dolgotrajnejšem dviganju toplega in dokaj vlažnega zraka. Situacij, ki lahko privedejo do takšnega
stanja, je več vrst.
Ob poletnih, večinoma vročinskih nevihtah, lahko nastopijo izredno močni nalivi s krajšim časovnim
intervalom (Pristov, 1991). Takšne padavine zelo redko trajajo več ur, vendar lahko v eni sami uri
pade tudi okoli 100 l/m2 (Pristov, 1991). Za takšno vremensko situacijo ljudje uporabljajo pogovorni
izraz, da se je »utrgal oblak«.
Prav tako se lahko v poletnem času hkrati pojavi večje število nevihtnih celic, ki nastanejo zaradi
dviganja zraka ob prehodu hladnih front in lahko povzročijo zelo intenzivne padavine (Pristov, 1991).
Za razliko od prve vremenske situacije so te nevihtne celice vezane na večje območje. Trajanje
padavin je odvisno od hitrosti pomika hladne fronte in zračnih tokov, vendar običajno trajajo manj
kot 12 ur (Pristov, 1991).
Poleg nevihtnih oblakov lahko večje količine padavin prinašajo tudi ciklonalne padavine. Te so
dolgotrajnejše in nastanejo zaradi dviganja zraka v območju nizkega zračnega tlaka. Ciklonalne
padavine v kombinaciji z orografskimi padavinami in nevihtami prinašajo najbolj izdatne padavine
(Pristov, 1991). Orografske padavine so vezane na območja ob gorskih verigah, saj nastopijo zaradi
dviganja vlažnega in razmeroma toplega zraka. Pogosto se lahko pojavijo tudi ob nastanku
sekundarnega ciklona v času pred prehodom hladne fronte (Pristov, 1991). Pri nas so najpogostejše
v jesenskem času, ko v naše kraje z južnimi in jugozahodnimi vetrovi priteka topel in zelo vlažen
zrak (Pristov, 1991).

Pretekle poplave v Poljanski dolini
Eden prvih zapisov o poplavah v Poljanski dolini je iz časa Janeza Vajkarda Valvasorja, ki v svojem
delu omenja katastrofalno poplavo iz leta 1658 (Gregorčič, 1975). Po Valvasorjevih zapisih naj bi
veliko poplavo povzročilo obilno deževje, saj naj bi se na območju Škofjeloškega hribovja »utrgal
oblak«. Poleg tega navaja, da je bilo ob poplavi uničenih veliko hiš, hlevov in mlinov.
Združenih in kronološko urejenih zapisov o večjih poplavah v Poljanski dolini ni. Poleg tega je o
večjih poplavah pred 20. stoletjem ohranjenih le malo zapisov. V diplomskem delu bom zato
predstavila pregled poplavnega dogajanja od leta 1901 naprej. Veliko zapisov iz prve polovice
20. stoletja se navezuje na objave v lokalnem časopisju in posameznih arhivskih zapisih.

5.1.1 Obdobje pred 2. svetovno vojno
Eno prvih poročil se navezuje na poplave 16. novembra leta 1901 (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Poljanska Sora je vzdolž doline uničila mnogo mostov, poleg tega so bile zaradi poplavljenih in
uničenih cestišč pretrgane oziroma otežene mnoge cestne povezave s stranskimi dolinami in višje
ležečimi kraji (Trontelj, 1997).
Naslednje večje neurje je nastopilo 8. avgusta 1924, ko so se v popoldanskih urah začeli nad
Polhograjskim hribovjem nabirati nevihtni oblaki (Trontelj, 1997). V neurju so bili najbolj opustošeni
dolina Hrastnice ter Mačkov in Petačev graben nad Polhovim Gradcem (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Ob tem je bil uničen mlin v dolini Hrastnice in porušen most čez Poljansko Soro pri Škofji Loki
(Trontelj, 1997). Neurje je v dolini Hrastnice vzelo kar nekaj življenj.
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Večje poplave so nastopile tudi 18. junija 1925, ko je prišlo do velike materialne škode na
infrastrukturi. »Ta dan je proti večeru padlo na merilnih postajah Št. Jošt nad Horjulom 156 mm, v
Žireh 140, v Rovtah 110, v Škofji Loki pa le 62 mm dežja« (Trontelj, 1997, str. 39). Poljanska Sora
je porušila vse mostove od Žirov do Škofje Loke, razen betonskega mostu na Trebiji, ter poškodovala
cestni odsek pri Selu v Žirovski kotlini. Poleg tega je bilo porušenih več žag in jezov, med drugim
tudi jez hidroelektrarne na Fužinah, ki je bila med najstarejšimi v Sloveniji (Trontelj, 1997). Ob
porušitvi pregrade je Poljanska Sora v hipu narasla za meter oziroma dva. Hitrost vodnega vala naj
bi narasla na 4,4 m/s, pretok pa naj bi se gibal med 200 in 700 m3/s (Kolbezen, Orožen Adamič,
1983). Čeprav se je nad pregrado zadrževalo le dobrih 300.000 m2 vode, je bil ob nesreči dobro
ponazorjen učinek porušenja vodnih pregrad.
Med 27. septembrom in 1. oktobrom 1926 so nastopile katastrofalne poplave, ki so prizadele celotno
Poljansko dolino. Poplave leta 1926 so podrobneje predstavljene v ločenem poglavju.

5.1.2 Obdobje po 2. svetovni vojni
Oktober leta 1964 je bil vse od leta 1940 najbolj namočen mesec po vsej Sloveniji. Na vodomerni
postaji Suha so izmerili povprečni mesečni pretok, ki je bil kar 3,59-krat večji od povprečnega pretoka
v 30-letnem obdobju od 1961 do 1990 (Kolbezen, 1994). Najvišje vrednosti pretokov na območju
celotne Slovenije so bile dosežene v noči s 24. na 25. oktober 1964, maksimalne vrednosti pa so bile
presežene v dopoldanskem času 25. oktobra (Kolbezen, 1994). Na vodomerni postaji Suha je bil 25.
oktobra 1964 maksimalni izmerjeni pretok 426 m3/s (Kolbezen, 1994). V tem času so bile največje
poplave ob Soči, v Goriških brdih, ob Dragonji, Notranjski Reki ter Poljanski in Selški Sori.
Poplave so nastopile tudi naslednje leto, 2. in 3. septembra 1965, ko je maksimalni izmerjeni pretok
na vodomerni postaji Suha znašal 584 m3/s (Kolbezen, 1994).
22. avgusta 1966 je v Žireh padlo 106 mm dežja, kar je povzročilo, da je Poljanska Sora močno
narasla, za seboj pa pustila veliko škodo in vzela nekaj življenj (Trontelj, 1997).
V letu 1982 je bilo kar pet poplav. Nastopile so januarja, junija, dvakrat oktobra in enkrat novembra.
Ravno zadnje poplave so bile največje, saj je bila Sora na vodomerni postaji Suha višja za kar 299
cm od povprečnega nivoja vode (Orožen Adamič, Kolbezen, 1984). V noči s 13. na 14. november je
bila celotna Slovenija pod močnim vplivom jugozahodnih vetrov. Nad naše kraje je pritekal topel in
vlažen zrak ob ciklonu s središčem nad Genovskim zalivom (Orožen Adamič, Kolbezen, 1984).
Največ padavin je padlo v južnem delu Julijskih Alp, na območju Trnovskega gozda, Banjške planote
in Vojskega. Proti vzhodu, na območju Blegoša in Polhograjskega hribovja, je količina padavin
postopoma upadala. Med 13. in 15. novembrom je na padavinski postaji Žiri padlo 120 mm, na
padavinski postaji Fužine 125,5 mm, v Javorjah pa kar 140 mm dežja (Orožen Adamič, Kolbezen,
1984), od tega 14. novembra na vseh treh postajah več kot polovica. Severni rob padavinskega
območja je bil pomaknjen pod sleme Starega vrha in Blegoša, s središčem pod Rovtami in
Polhograjskih hribovjem (Orožen Adamič, Vidic, 1991). Na vodomerni postaji Žiri je bila
maksimalna višina Poljanske Sore (316 cm) zabeležena 14. novembra ob 11.30 uri (Orožen Adamič,
Kolbezen 1984). Poplave so med Žirmi in Gorenjo vasjo odnesle kar šest mostov.
Od ostalih poplav v letu 1982 je izstopala predvsem poplava v januarju. K običajni vremenski situaciji
je pripomogla še otoplitev in hitro taljenje snega, na kar je močno vplival pojav fena (Orožen Adamič,
Kolbezen, 1984).
Obseg poplave v tem letu je bil znatno manjši od poplave leta 1926. Po ocenah Orožen Adamiča in
Kolbezna (1984) je bilo leta 1982 na območju Žirovske kotline, doline Račeve in Sovre poplavljenih
le 250 ha, kar je približno 100 ha manj kot leta 1926.
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Konec oktobra 1990 so nastopile močne padavine, ki so bile glavni povod za pojav katastrofalnih
poplav 1. novembra 1990. Le-te so podrobneje predstavljene v ločenem poglavju.
Dobri dve leti po poplavah leta 1990 so 18. oktobra 1992 nastopile nove poplave (Šipec, 1993).
16. oktobra so se pričele šibke padavine, ki še niso bistveno vplivale na porast vodotokov. Večina
vodotokov je močno narasla podnevi 17. oktobra, medtem ko so Sora, Savinja, Kolpa in zgornja Sava
narasle šele naslednjega dne (Bat, Kolbezen, 1993). Ravno Sora je povzročila največ težav. V obeh
dolinah je prestopila bregove ter zalila posamezne odseke ceste (Trebija–Sovodenj–Cerkno) in kleti
v Poljanah in Žireh (Bat, Kolbezen, 1993).
Drugi val oktobrskih visokih voda je nastopil 29. oktobra. V popoldanskih urah se je Poljanska Sora
močno približala glavni cesti pri Dobračevi v Žireh in jo kasneje tudi poplavila (Šipec, 1993). Poleg
tega je bila v popoldanskih urah nekaj časa zaprta tudi cesta med Logatcem in Žirmi, saj so naplavine
zajezile most. Visoka voda je v Žireh poplavila tudi nekaj kleti.
Ponovne poplave v letu 1992 so nastopile 17. novembra. V noči na 16. november je nad Slovenijo
pritekal vlažen in topel zrak, zato so padavine zajele celotno državo. Največ padavin je padlo na
območju Julijskih Alp in Trnovskega gozda, kar je 16. novembra vplivalo na porast večine vodotokov
v zahodni Sloveniji (Šipec, 1993). V popoldanskem času in v noči na 17. november pa so vodotoki
presegli še kritične vrednosti. Bregove je prestopila tudi Poljanska Sora in pri Škofji Loki presegla
petletne vode.
Poplave v manjšem obsegu so bile v Poljanski dolini tudi oktobra 1993. Najvišji vodostaj (359 cm)
in največji pretok (308 m3/s) so zabeležili 22. oktobra ob 9. uri zjutraj (Arhiv površinskih voda, 2013).
V septembru leta 1995 sta območje Poljanske in Selške doline prizadeli dve neurji. Ob prvem je bila
izpostavljena predvsem Selška dolina. V drugem, 19. septembra 1995, pa je bilo prizadeto predvsem
območje Prednje in Zadnje Smoleve v Selški dolini ter zaledja severnih pritokov Poljanske Sore
(Klabus, 1996). Sicer je bilo drugo neurje manjšega obsega in kratkotrajnejše, a so bile 24-urne
padavine na območju Blegoša, Koprivnika in Starega vrha intenzivnejše. V Poljanski dolini sta bili
prizadeti predvsem dolini Hotaveljščice in Hobovščice. Škoda je nastala na posameznih mestih ob
Hobovščici, Kopačnici in Volaščici (Klabus, 1996). Na Fužinah in v Hobovšah je Hobovščica
ogrozila več stanovanjskih hiš. Sicer pa je največ škode nastalo ob obrežnih zavarovanjih cest.
Med 15. in 18. novembrom leta 1996 so močno narasle reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji.
Poljanska Sora je v Žireh s 114 m3/s dosegla 20-letno povratno dobo (Polajnar, 1997). Reka je začela
v zgornjem toku naraščati že dopoldne, bregove pa je prestopila ob 12. uri v Brekovici. Na vodomerni
postaji Suha je bil ta dan maksimalni zabeleženi pretok 390 m3/s (Polajnar, 1997). Visoka Poljanska
Sora je povzročila težave predvsem v prometu, saj je bil otežen dostop v dno doline.
V letu 2002 je bilo v celotni Sloveniji zabeleženih več poplav. V noči na 22. november je zaradi
obilnih padavin v zahodni in osrednji Sloveniji najbolj narasla Poljanska Sora, ki je največji pretok
dosegla v Žireh 90 m3/s z dve- do petletno povratno dobo (Polajnar, 2004).
Nekoliko bolj pestro vremensko dogajanje je zopet nastopilo v noči s 26. na 27. november 2003, ko
je v Škofjeloškem in Polhograjskem hribovju padlo 107 mm dežja (Polajnar, 2004). Padavine so
zajele celotno zahodno Slovenijo, zato so v drugi polovici noči najbolj narasle Soča, Vipava in Sava
Bohinjka. V osrednji Sloveniji so najbolj narasle Gradaščica, Poljanska Sora, Sora v spodnjem toku
in Sava v srednjem toku.
V noči s sobote na nedeljo 10. oktobra 2004 sta se na območju zahodne in osrednje Slovenije
zadrževali dve večji padavinski območji. Prvo je bilo nad Spodnjimi Bohinjskimi gorami, kjer je v
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48 urah padlo 330 mm padavin (Polajnar, 2006). Drugo območje je zajemalo Polhograjsko hribovje,
kjer je v 48 urah padlo 181 mm padavin (Polajnar, 2006). Na obeh območjih je v noči s sobote na
nedeljo največ padavin padlo med 22. in 6. uro. Okoli 2. ure sta ponovno zelo hitro narasli Poljanska
Sora v Žireh in Gradaščica v Dvoru. Poljanska Sora je ob 4. uri zjutraj v Žireh dosegla največji pretok
130 m3/s, s povratno dobo 10−20 let (Polajnar, 2006).
V porečju Selške Sore so 18. septembra 2007 nastopile katastrofalne poplave, na Poljanski Sori pa
večjih pretokov ni bilo. Največji pretok (122 m3/s) in najvišji vodostaj (318 cm) so na vodomerni
postaji Zminec zabeležili šele v večernih urah, veliko kasneje kot na območju Selške doline, z manj
kot dveletno povratno dobo velikih pretokov (Visoke vode …, 2008). Po sotočju obeh Sor so na
vodomerni postaji Suha zabeležili največji pretok 440 m3/s, kar je 5−10-letna povratna doba velikih
pretokov (Visoke vode …, 2008).
Slika 20: Poplave Poljanske Sore septembra 2007 na Studencu v Škofji Loki

Avtor: S. Vodopivec (18. september 2007).
V letu 2010 je bilo pestro vremensko dogajanje vse od 15. do 18. septembra. Na območju Severne
Evrope in severnega dela Srednje Evrope se je 15. septembra zadrževalo globoko območje nizkega
zračnega tlaka. Na eni strani se je hladna fronta s severozahoda počasi pomikala proti Alpam, na
drugi strani pa je zahodno od Pirenejskega polotoka nastalo plitvo ciklonsko območje z manjšim
jedrom hladnega in vlažnega zraka, ki se je pomikalo proti Pirenejskemu polotoku (Dolinar, Klančar,
Vertačnik, 2011). V Sloveniji je do vremenskih sprememb prišlo naslednji dan, ko je ponekod v
severni in osrednji Sloveniji občasno deževalo, ob morju pa je pihal jugo. V noči na 17. september so
se padavine okrepile in razširile nad vso državo. Do 7. ure zjutraj je v severnem delu Slovenije padlo
več kot 20 mm padavin (Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011). V petek, 17. septembra, se je ciklonsko
območje nad Pirenejskim polotokom začelo poglabljati in premikati proti severni Italiji. To je
privedlo do tega, da se je nad Slovenijo vzpostavilo območje nepremične frontalne cone (Dolinar,
Klančar, Vertačnik, 2011). Ves dan je bilo nad Slovenijo oblačno s padavinami in vmesnimi nalivi.
Največ padavin je padlo v zahodni in osrednji Sloveniji.
V noči na 18. september so se padavine še dodatno okrepile, predvsem v zahodni Sloveniji, kjer so
se pojavljale tudi nevihte. Čez dan so se padavine nekoliko zmanjšale, v severovzhodni Sloveniji so
za krajši čas celo ponehale. V večernih urah se je intenziteta padavin ponovno povečala in v noči na
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19. september je največ padavin padlo v jugozahodni Sloveniji. Čez dan je postopno prenehalo
deževati. V času od 16. septembra popoldne do 19. septembra zjutraj je največ padavin padlo med
Ajdovščino in Idrijo, kjer so zabeležili več kot 500 mm padavin (Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011).
V osrednji in zahodni Sloveniji je vsota padavin na več mestih presegala 200 mm. Na območju celotne
Slovenije je v 48 urah, od petka do nedelje, v povprečju padlo med 170 in 180 mm, kar je največja
količina padavin v takem časovnem obdobju (Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011). Največ padavin v
obdobju med 17. in 20. septembrom je prejelo porečje Gradaščice. V porečju Soče, Ljubljanice, Sore
in Kamniške Bistrice so bile zabeležene manjše količine padavin. V porečju Sore je največja količina
padavin padla 18. septembra in je na padavinski postaji Škofja Loka znašala 126,2 mm, v celotnem
padavinskem obdobju pa je padlo 241,7 mm padavin.
Do povišanih pretokov je prišlo 17. septembra, ko so začele najprej naraščati vode v zgornjem
Posočju in Gradaščica (Hidrološko poročilo o povodnji …, 2013). Naslednjega dne popoldne so
začeli postopoma naraščati vodotoki po celotni Sloveniji. Poljanska Sora je poplavljala v Žireh, kjer
je 18. septembra med 1. in 2. uro zjutraj dosegla največji pretok (160 m3/s) in najvišji vodostaj
(390 cm) (Hidrološko poročilo o povodnji …, 2013). Doseženi pretok je imel 50-letno povratno dobo.
Nekaj ur kasneje, ob 8.30 uri zjutraj 18. septembra, je na vodomerni postaji Žiri III pretok že upadel
na 98,9 m3/s, vodostaj pa na višino 328 cm (Hidrološko poročilo o povodnji …, 2013). Na vodomerni
postaji Zminec je ob 13. uri pretok znašal 200 m3/s, vodostaj pa 440 cm (Hidrološko poročilo o
povodnji …, 2013).
Slika 21: Poplave na območju Za Brajdo v Škofji Loki

Vir: Poplave v Žireh in Poljanski dolini … (2010).
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Slika 22: Poplavljena je bila glavna cesta Škofja Loka v Podpulfrci

Vir: Poplave v Žireh in Poljanski dolini … (2010).
Slika 23: Poplave v Žireh

Avtor: B. Šorli (18. september 2010)
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Slika 24: Oznaka višine vode ob poplavah leta 2010 v Poljanah

Avtor: J. Orehek (31. 5. 2014).

Največje poplave v Poljanski dolini
Po letu 1900 sta Poljansko dolino močno zaznamovali dve veliki poplavi. Prva je nastopila septembra
1926, druga pa novembra 1990. Obe poplavi sta opredeljeni kot največji in najobsežnejši na tem
območju. V tem poglavju je predstavljeno vremensko in poplavno dogajanje na območju Slovenije
in Poljanske doline ter učinki in nastala škoda ob poplavah. Poleg poplav leta 1926 in 1990 so kot
primer zadnjih večjih poplav v tem poglavju obravnavane tudi poplave, ki so nastopile novembra
2012.

5.2.1 Poplava ob Poljanski Sori septembra 1926
Leto 1926 so zaznamovali številni izredni vremenski dogodki povsod po svetu. Tudi v Sloveniji je
prišlo v tem letu do večkratnega pojava poplav, med katerimi so bile v večini delov Slovenije po
obsegu in nastalih posledicah največje 8. avgusta (Kolbezen, 1992).
Druga katastrofalna poplava je nastopila 27. septembra in prizadela predvsem kraje v trikotniku med
Ljubljano, Vrhniko in Škofjo Loko. Na tem območju, ki je obsegalo 600 km2, naj bi padlo okoli 60
milijonov m3 padavin (Kolbezen, 1992) in te naj bi v 12 urah odtekle predvsem iz povirnega dela
Gradaščice in Poljanske Sore. Naraščajoča voda je povzročila razdejanje vzdolž celotne doline
Gradaščice, saj je s seboj prenašala velike količine lesa in drugega plavja ter ogrožala mostove in
stanovanjske hiše. Zaradi porušitve zajezitev na Gradaščici je vodni val dosegel pretok 269 m3/s in
povzročil pravo katastrofo (Kolbezen, 1992). »Po ulicah Ljubljane, predvsem območja Viča, Mirja,
Rožne doline, Trnovega, Murgel ter Most, so se prelivali celi potoki, ki so zalili hiše, gospodarska
poslopja in druge objekte ter odložili ogromne množine vsakovrstnega materiala, predvsem blata,
peska, lesa in izruvanih dreves« (Kolbezen, 1992, str. 216).
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5.2.1.1 Vremenska situacija
Vremenska situacija je bila podobna kot ob poplavah 13. in 14. novembra 1982. 25. septembra 1926
se je nad Britanskim otočjem in Severnim morjem zadrževalo območje nizkega zračnega tlaka, nad
Panonsko nižino pa je nastal plitev ciklon (Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011). Nad naše kraje je začel
z jugozahodnimi in južnimi vetrovi dotekati topel in vlažen zrak iznad Genovskega zaliva. Prva večja
količina padavin je padla na območju Tržaškega Krasa, kjer je 26. septembra padlo nad 300 mm
padavin (Orožen Adamič, Kolbezen, 1984).
Slika 25: Porazdelitev padavin na območju Slovenije 27. septembra 1926

Vir: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011.
Naslednji dan se je območje obilnejših padavin začelo pomikati proti severovzhodu, ko so bile na
Trnovskem gozdu zabeležene najobilnejše padavine. Največ dežja je bilo na severnem delu
Trnovskega gozda, v Idrijskem hribovju, zaledju Javornikov in Snežnika ter na Krasu v okolici
Dutovelj (Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011). Na Krasu, v Trnovskem gozdu, Idrijsko-Cerkljanskem
in Polhograjskem hribovju je v 24 urah padlo okoli 200 mm padavin (Dolinar, Klančar, Vertačnik,
2011).
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Slika 26: Porazdelitev padavin na območju Slovenije 28. septembra 1926

Vir: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011.
Glede na porazdelitev padavin na porečja so največjo količino prejela porečja Sore, Soče in
Gradaščice. »Najbolj kritično je bilo na Gradaščici, kjer so povprečne padavine na povodju dosegle
skoraj 300 mm, kar pomeni kar 4,6 milijona m3 padavinske vode« (Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011,
str. 60). Po zapisih iz časopisa Slovenski narod (1926) je začela Gradaščica 27. septembra med 10. in
11. uro tako močno naraščati, da so nekateri komaj rešili sebe in svoje družine. Divjanje vode je bilo
tako silovito, da vsakršno reševanje imetja ni imelo smisla.
Preglednica 6: Porazdelitev količine padavin po porečjih ob poplavah leta 1926
Porečje

Površina
(km2)

27. 9.
Sora
648
61,4
Soča
2295
52,7
Gradaščica
154
56,1
Zgornja Sava
2171
33,9
Srednja Sava
3044
47,2
Spodnja Sava
4684
27,6
Vir: Dolinar, Klančar, Vertačnik, 2011.

Padavine (mm)
28. 9. 29. 9. 30. 9.
166,8
29,7
13,6
173,6
26,6
9,1
186,3
34,3
15,3
117,1
26,1
14,4
122,9
34,7
17,6
55,1
28,4
23,3
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1. 10.
6,3
6,7
4,8
10,2
3,4
4,8

Vsota količine
padavin (mm)
277,8
268,9
296,8
201,6
225,8
139,1

Slika 27: Dnevne količine padavin na padavinskih postajah Rovte in Škofja Loka od 26. do 30.
septembra 1926
250

Količina padavin (mm)

200
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0
Rovte
Škofja Loka

26. 9.
60,2
35,5

27. 9.
125,2
195,5

28. 9.
33,1
32

29. 9.
16,0
11,0

30. 9.
8,5
4,2

Vir: Kolbezen, 1992.
Večja količina padavin je padla tudi na območju Blegoša in Polhograjskega hribovja, kar je kasneje
privedlo do poplave. Med 27. septembrom in 1. oktobrom je namreč padlo na Trati pri Gorenji vasi
300 mm padavin, v Lučinah pa kar 341 mm (Orožen Adamič, Kolbezen, 1984). Na padavinskih
postajah Rovte in Škofja Loka je največ padavin padlo 27. septembra, 125,2 mm oziroma 195,5 mm.
Posledično je vodostaj Poljanske Sore najbolj narasel okoli 14. ure 27. septembra, ko se je porušil jez
pri Fužinah, malo nad Trebijo (Gregorčič, 1975).
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5.2.1.2 Poplava Poljanske Sore septembra 1926
Slika 28: Povprečni dnevni pretoki na vodomerni postaji Suha v obdobju med 26. septembrom
1926 in 1. oktobrom 1926

700

Pretok (m3/s)

600
500
400
300
200
100
0
26. 9. 1926 27. 9. 1926 28. 9. 1926 29. 9. 1926 30. 9. 1926 1. 10. 1926

Vir: Arhiv površinskih voda, 2014.
Slika 26 prikazuje pretoke Sore na vodomerni postaji Suha med 26. septembrom in 1. oktobrom 1926,
saj na vodomerni postaji Zminec še ni bilo vzpostavljenega kontinuiranega merjenja (šele od leta
1954). Prikazani podatki niso povsem relevantni, saj so v analizo vključeni tudi pretoki Selške Sore,
kljub temu pa hidrogram prikazuje gibanje poplavnega vala v obravnavanem obdobju.
Prvi poplavni val je nastopil v ponedeljek, 28. septembra, ko je Poljanska Sora na vodomerni postaji
Suha dosegla pretok 649 m3/s in vodostaj 728 cm, kar je 571 cm nad povprečno višino Sore (Orožen
Adamič, Kolbezen, 1984; Kolbezen, 1992). V ponedeljek proti večeru je voda sicer nekoliko upadla,
a so se nalivi ponoči okrepili in tudi naslednji dan še ogrožali Poljansko dolino (Strahovite posledice
povodnji, 1926).
Na območju celotne Poljanske doline je bilo poplavljenih okoli 590 ha površin (Orožen Adamič,
Kolbezen, 1984), nekaj manj kot polovica na območju Žirov.
V Žirovski kotlini je bilo poplavljenih 220 ha, v dolini Račeve 50 ha in v dolini Sovre 80 ha (Orožen
Adamič, Kolbezen, 1984).
Voda je v Žireh porušila 13 hiš, poleg tega je bilo vsepovsod polno nakopičenega lesa in drugega
plavja (Dnevi groze, obupa …, 1926).
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Slika 29: Poplavljene Stare Žiri ob poplavi septembra 1926

Avtor: Š. Mlakar (26. september 1926).
Slika 30: Poplave v Žireh leta 1926

Avtor: Š. Mlakar (26. september 1926).
Slika 31: Škoda v Žireh, nastala ob poplavah leta 1926

Vir: Arhiv družine Cankar (27. september 1926)
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Dolinsko dno pri Gorenji vasi se je zaradi zastajanja vode spremenilo v veliko jezero. Skupna
površina poplavljenega območja okoli Gorenje vasi in Poljan je bila približno 140 ha (Orožen
Adamič, Kolbezen, 1984). V Gorenji vasi je bila najhuje prizadeta Dolenja Dobrava, saj je močno
narasla tudi Brebovščica. Tik pod izlivom Brebovščice je Poljanska Sora odtrgala velik del desnega
brega, tako da se je na tem delu struga reke premaknila proti vznožju hriba (Povodenjske poškodbe,
1927–1928).
Voda se je najdlje zadrževala v Žirovski kotlini, ki je bila poplavljena tri dni, medtem ko je drugod
začela odtekati že naslednji dan. Ponekod se je voda zadrževala 8 m nad običajno višino (Dnevi groze,
obupa …, 1926). Poljanska Sora je kar nekaj škode povzročila tudi v Škofji Loki, tik pred sotočjem
s Selško Soro. Na območju Kopališke in Fužinske ulice v Škofji Loki se je reka nevarno zajedla v
levi breg in pri tem odnesla del zasebnih in občinskih zemljišč ter ogrozila številne objekte
(Povodenjske poškodbe, 1927–1928).
Slika 32: Označena višina vode na stanovanjski hiši v Hotovlji 27. september 1926

Avtorica: J. Bernik (31. 5. 2014).
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Slika 33: Označena višina vode 27. septembra 1926 v Puštalu v Škofji Loki

Avtorica: J. Bernik (5. januar 2014).
Poleg Sore so močno narasli tudi pritoki, ki so skupaj z zemeljskimi plazovi popolnoma uničili 19
stanovanjskih hiš, 18 gospodarskih poslopij, 7 žag, 6 mlinov in številne mostove (Orožen Adamič,
Kolbezen, 1984). Ostali so le betonski most na Trebiji in mostova na Hotavljah ter v Srednji vasi.
Poleg vode je največ škode povzročil plavajoči les, hlodi, drva in izruvano drevje. Pretrgana je bila
tako telefonska kot tudi brzojavna povezava, promet je bil zaustavljen (Strahovite posledice …,
1926). Po umiritvi najhujših razmer je bil prehod mogoč le iz Škofje Loke do Poljan in Trate pri
Gorenji vasi. Deloma je bila poškodovana tudi elektrarna na Fužinah, ki je z električno razsvetljavo
oskrbovala Poljane in Trato (Dnevi groze, obupa …, 1926).
Poplave so v celotni Sloveniji terjale 10 smrtnih žrtev (Kolbezen, 1992), od tega eno pri Ledinici v
Žireh, kjer je narasel pritok odnesel starejšega človeka (Gregorčič, 1975).

5.2.2 Poplava ob Poljanski Sori novembra 1990
Poplava 1. novembra 1990 velja za eno največjih v Sloveniji v 20. stoletju. Na marsikateri reki in
potoku so bile tisti dan zabeležene maksimalne vrednosti (Kolbezen, 1991a). Poplave so nastopile
zaradi močnih padavin v zadnjih dneh oktobra in predhodnih padavin, ki so povzročile dodatno
namočenost. »Visoki poplavni valovi so povzročili vodno ujmo predvsem na Sori, Kamniški Bistrici,
Savinji in njenih pritokih ter v srednjem in spodnjem toku Save« (Kolbezen, 1991a, str. 16).
Poplavni val Savinje je začel nastajati pod Lučami ter se zaradi številnih pritokov krepil vse do izliva
v Savo. V Celju je maksimalni poplavni val nastopil 1. novembra ob 13.30 z višino 722 cm, v Laškem
pa 1. novembra ob 15.30 z višino 694 cm (Kolbezen, 1991a).
Na pojav katastrofalnih poplav v srednjem in spodnjem delu Save sta poleg Savinje močno vplivali
tudi Kamniška Bistrica in Sora. V Kamniku je Kamniška Bistrica presegla do tedaj najvišji pretok iz
leta 1933, ki je znašal 215 m3/s (Kolbezen, 1991a). Ob izlivu v Savo 1990 pa je le-ta znašal 425 m3/s.
Tudi v Radečah je bil zabeležen rekordno visok pretok Save, 2987 m3/s (Kolbezen, 1991a).
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Močne padavine na Tolminskem in v Idrijskem hribovju so močno vplivale na porast Soče, predvsem
pri izlivu Idrijce v Sočo. Vendar pretok v Hoteščku (833 m3/s) ni presegel do tedaj najvišje vode iz
leta 1979 (Kolbezen, 1991a). Prav tako ni bilo maksimalnih pretokov v Bači pri Modreju.
Vodotoki na jugu Slovenije zaradi manjših količin padavin niso dosegli večjih ekstremov. Višji
pretoki so bili zabeleženi le na Kolpi v Radencih (597 m3/s) in na Vipavi v Mirnu (597 m3/s)
(Kolbezen, 1991a). Kljub manjši količini padavin pa so poplave nastopile tudi na Ljubljanici in
predvsem na Krki.
O razsežnosti visokih voda priča podatek, da so bili pretoki ob konicah visokovodnih valov tudi
trideset- ali večkrat večji od povprečnih pretokov ter tristo- ali večkrat večji od najmanjših pretokov.
Pretok Sore na Suhi je bil 32-krat večji od povprečnega in 381-krat večji od najmanjšega pretoka v
obdobju 1960–1990 (Kolbezen, 1991a).
5.2.2.1 Vremenska situacija
Med 26. in 30. oktobrom 1990 je bila Slovenija v območju globokega ciklona z jedrom nad Veliko
Britanijo in Atlantikom (Pristov, 1991). Posledično so Slovenijo večkrat prešle oslabljene hladne
fronte, za njimi pa je nad naše kraje ponovno dotekal toplejši in vlažen zrak (Pristov, 1991). Celotno
dogajanje je prinašalo intenzivne padavine na alpsko-dinarski gorski pregradi v severozahodnem delu
Slovenije, predvsem na hribovitem območju Tolminskega in Trnovskega gozda. Veliko manj padavin
je bilo na območju Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank, Snežnika in osrednje Slovenije.
Zadnji dan v mesecu oktobru je prišlo do spremembe, saj se je začelo ciklonsko območje pomikati
preko Severnega morja proti Skandinaviji (Pristov, 1991). Posledično je s prvim dnem novembra
začel nad naše kraje dotekati znatno hladnejši zrak, hladna fronta pa je prinesla tudi močne padavine
celotni Sloveniji. V Idrijskem hribovju in na Tolminskem je v šestih dneh padlo več kot 300 mm
padavin, v severozahodni Sloveniji in Kamniško-Savinjskih Alpah pa več kot 100 mm padavin.
Pestro padavinsko dogajanje in majhno izhlapevanje sta bila glavna vzroka za izredno namočeno
podlago, ki je ob novih napovedanih obilnih padavinah obetala pojav poplav. Na posameznih
območjih so te nastopile že 31. oktobra zjutraj, na večini območij pa 1. novembra zjutraj (Pristov,
1991).
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Slika 34: 24-urne višine padavin, izmerjene 1. novembra 1990 ob 7. uri

Vir: Pristov, 1991.
Najvišje izmerjene 24-urne količine padavin so bile 1. novembra v približno 150 km dolgem pasu, ki
je segal od Soške doline vse do Prekmurja, z viškom na stiku visokogorja in predalpskega hribovja
(Gams, 1991b). Posamezna izstopajoča območja ekstremnih padavin so segala prek Kanina, Komne,
Vogla in Čepovana do Vojskega v zahodnem delu, ter preko Blegoša, Brnika, Kamniške Bistrice in
Luč do Topolšice v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije (Pristov, 1991).
1. novembra je več kot 100 mm padavin padlo na Komni, Vojskem, v hribih nad Novaki ter v
zgornjem delu Selške in Poljanske doline (Pristov, 1991). Najmanj padavin je bilo v Tržaškem zalivu.
Najmočnejše padavine so bile v noči med 31. oktobrom in 1. novembrom ter 1. novembra podnevi
(Pristov, 1991). Proti večeru je dež ponekod začel prehajati v sneg vse do nižin, saj je Slovenijo prešla
hladna fronta. Padavine so se v manjšem obsegu nadaljevale še 2. in 3. novembra, vendar niso
vplivale na porast vodotokov.
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Slika 35: Skupne količine padavin med 26. in 31. oktobrom 1990

Vir: Pristov, 1991.
Pristov (1991) je padavinsko dogajanje med 30. oktobrom in 3. novembrom 1990 razdelil na tri
območja glede na začetek padavin, njihovo trajanje in jakost.
Prvo območje vključuje padavine z začetkom 31. oktobra zjutraj. Temu so sledile večje prekinitve
oziroma zmanjšanje intenzitete padavin. Neprekinjene padavine so bile le v višje ležečih območjih,
kjer so se pojavljale tudi zaradi dviganja zraka ob gorskih ovirah. V nižjih delih, npr. v Novi Gorici,
ni bilo močnejših padavin. Neenakomerne padavine na območju Bovca so se začele 31. oktobra ob
12. uri, močnejše padavine pa okoli 20. ure, prenehale pa so v jutranjih urah naslednjega dne.
V drugo območje Pristov (1991) uvršča močne orografske padavine na območju Vogla in Stare
Fužine z začetkom 31. oktobra okoli 10. ure. Te padavine so trajale neprekinjeno vse do večernih ur
1. novembra.
V tretje območje uvršča dele Slovenije, kjer so se padavine začele že 31. oktobra dopoldan, a so
postale intenzivnejše šele po 23. uri. Najmočnejše so postale v jutranjem in dopoldanskem času
1. novembra, prenehale pa so v večernem času, ko je hladna fronta prešla Slovenijo.
Zaradi pestrega padavinskega dogajanja so nastopile poplave. Glavni vzrok za njihov pojav so bile
intenzivne padavine, ki so padle v krajših časovnih obdobjih. Najmočnejše padavine so namreč trajale
manj kot 24 ur (Pristov, 1991). Na območju Javorij nad Poljanami je v 4 urah padlo 80 mm, v 10 urah
pa še preostalih 130 mm padavin (Pristov, 1991). V Kamniški Bistrici je v 8 urah padlo 130 mm, vseh
230 mm padavin je padlo v 48 urah (Pristov, 1991).
Kjer so bile padavine dokaj enakomerno razporejene tekom enega ali dveh dni, ali pa so bili med
posameznimi močnejšimi padavinami daljši časovni presledki, so vodotoki močno narasli, a niso
povzročili večje škode (Pristov, 1991).
5.2.2.2 Potek poplave na območju Poljanske doline
Ob poplavi leta 1990 sta bili močno prizadeti obe dolini, Poljanska in Selška. Središče neurja je bilo
sprva na območju od Polhograjskega hribovja, južnih pobočij Škofjeloškega hribovja, Poljanske
doline do Žirovske kotline, a se je dogajanje postopoma premaknilo proti severu, kjer je prišlo do
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dodatne okrepitve (Orožen Adamič, Vidic, 1991). Razdiralni učinki so tako najbolj prizadeli zgornji
del Selške doline, območje Davče.
Na območju Poljanske doline so zabeležili 50–60-letne vode, na območju Selške doline pa 100-letne
vode. Prizadeto območje se je raztezalo od Sovodnja ob Hobovščici in Stare Oselice ob Trebišniku
na jugu do Soriške planine in Ratitovca na severu. Največ padavin je padlo na območju Porezna,
Kope, Črnega Vrha in Blegoša, kjer so se vlažne zračne mase pretakale preko grebenov.
Slika 36: Dnevna količina padavin na padavinskih postajah Žiri, Poljane nad Škofjo Loko in
Škofja Loka od 26. oktobra do 3. novembra 1990
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Vir: Klimatski podatki za meteorološke postaje v Sloveniji (1990), 2014.
V Poljanski dolini sta bili zabeleženi dve padavinski obdobji. Višek prvega je nastopil 28. oktobra,
ko je na vseh treh padavinskih postajah skupaj padlo 178,3 mm. Višek drugega padavinskega obdobja
pa je nastopil 1. novembra, ko je na vseh treh padavinskih postajah v Poljanski dolini skupaj padlo
239,5 mm padavin. Močne padavine so se nadaljevale tudi 2. novembra, ko je na padavinskih postajah
Žiri in Škofja Loka padlo celo več padavin kot prejšnji dan. Ta dan je na padavinski postaji Žiri padlo
80,3 mm padavin, na padavinski postaji Škofja Loka pa 73,6 mm.
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Slika 37: Pretoki in vodostaji Poljanske Sore med 26. oktobrom in 3. novembrom 1990
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2. 11.
15,3
105
184
295

3. 11.
12,2
105
176
294

Vodostaj (cm)

Srednji pretok (m3/s)

140

0

Vir: Arhiv površinskih voda, 2013.
Učinki padavinskega dogajanja med 26. oktobrom in 3. novembrom 1990 na območju Poljanske
doline so bili manjši kot leta 1926. Na vodomerni postaji Suha je bil namreč 1. novembra 1990 s 686
m3/s presežen do takrat največji pretok iz leta 1926 (Kolbezen, 1991a). Okoli 17.30, malo preden je
odneslo vodomerno postajo, je bil zabeležen tudi 5,78 m višji vodostaj nad normalno gladino (Orožen
Adamič, Vidic, 1991). Prav tako je bil s 731 m3/s presežen pretok tik pred izlivom Sore v Savo v
Medvodah (Orožen Adamič, Vidic, 1991).
Na vodomerni postaji Žiri je bil maksimalni pretok 143 m3/s zabeležen 1. novembra ob 15. uri (Arhiv
površinskih voda, 2013), na vodomerni postaji Zminec pa je bil ob 17.30 presežen rekordni pretok iz
leta 1965 in je znašal 324 m3/s (Lalić, 1992).
Hudourniške poplave so spremljali številni zemeljski plazovi in usadi. Razdiralna moč vode je
erodirala hudourniške grape ter ob izteku grap in dolin nasipavala nove vršaje (Orožen Adamič,
Vidic, 1991). V zgornjih delih Poljanske doline je bilo najhuje 1. novembra med 6. in 8. uro zjutraj,
v Škofji Loki pa je bil maksimalni vodni val zabeležen med 10. in 11. uro istega dne (Orožen Adamič,
Vidic, 1991). V večernih urah je največja nevarnost minila, saj se je začela voda dokaj hitro umikati
v struge, v višje ležečih predelih pa je začelo snežiti. Obseg poplav je bil 2. novembra že bistveno
manjši in voda se je po 24 oziroma največ 48 urah vrnila v svoje struge (Orožen Adamič, Vidic,
1991).
5.2.2.3 Posledice poplave 1. novembra 1990
Največ škode je nastalo v zgornjih tokovih rek, kjer je veliko hudourniških vodotokov. Celoten obseg
škode se je povečal zaradi predhodne nasičenosti tal z vodo, kar je bila posledica intenzivnih padavin
in majhnega izhlapevanja v preteklih dneh. Poleg tega so veliko škodo povzročili številni hudourniki.
»Prav na širšem območju okoli Kamniške Bistrice (Kamniška Bistrica, Savinja) in Javorij (Sora–
Davča) so bile vode najbolj hudourniške in nastal je visok val« (Pristov, 1991, str. 14).
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Razlivanje visokih voda iz struge je bilo mogoče le na ravnini. »Čeprav so bile vode izredno visoke,
relief ni dopuščal širšega razlitja vode iz Savinje med Celjem in izlivom v Savo pri Zidanem Mostu,
ob Savi med njim in Krškim« (Gams, 1991b, str. 7). V porečju Savinje je nastalo 56 % celotne škode
zaradi poplav, med občinami pa je največ škode utrpela občina Mozirje (Gams, 1991b). Močno
narasle reke so prizadele številne preblizu vode postavljene hiše, del prometne in druge infrastrukture
v alpskih dolinah.
Celotna poplava je največ škode povzročila v gospodarskih dejavnostih, prometu, vodnem
gospodarstvu ter na stanovanjski in komunalni infrastrukturi (Gams, 1991b). Pomemben del škode je
predstavljalo onesnaževanje površinskih in talnih voda zaradi razlitja kurilnega olja in ostalih
nevarnih snovi iz poplavljenih hiš. Prizadetih je bilo tudi veliko industrijskih objektov, saj se je v
tistem času sekundarni sektor med prvimi lotil resnejših osuševalnih in kasneje gradbenih projektov
na poplavnih območjih (Orožen Adamič, 1991). Kljub posegom na poplavno območje v številnih
primerih niso ustrezno poskrbeli za zaščito pred poplavami, kar je kasneje privedlo do velike škode.
Med takšna območja spadata tudi Škofja Loka in Železniki.
Poplave so prizadele celoten ravninski svet ob obeh Sorah ter ob Sori od Škofje Loke do Medvod.
Ogromna škoda, ki je ob tem nastala, se je odražala v velikem številu uničenih in poškodovanih
stanovanj, cestnih povezav, podrtih mostov, zasutih in odnesenih obdelovalnih površin, podrtih
dreves zaradi polzenja tal ter številnih poškodbah na ostalih objektih. Velik del škode so predstavljale
tudi novonastale rečne struge.
V takratni skupni Občini Škofja Loka je bilo prizadetih 340 gospodinjstev, poplavljenih 24 podjetij,
obrtnih delavnic in ustanov, šest stanovanjskih hiš ni bilo več primernih za bivanje, v več primerih
pa je prišlo do razlitja kurilnega olja iz cistern (Orožen Adamič, Vidic, 1991). V vsej občini je bilo
močno poškodovanih 353 ha in uničenih 52 ha kmetijskih zemljišč, poškodovanih 1101 m2 in
uničenih 72 m2 hlevskih površin, poškodovanih 2042 m2 obrtnih zgradb, poškodovanih 17.719 m2 in
uničenih 423 m2 stanovanjskih površin, poškodovanih 4165 m2 šolskih oziroma kulturnih objektov,
poškodovanih 9200 m2 zadružnih zgradb in 177 m2 športnih objektov (Orožen Adamič, Vidic, 1991).
Skupna nastala škoda je predstavljala 44,95 % družbenega proizvoda občine (Adamič, Vidic, 1991).
Smrtnih žrtev na srečo ni bilo.
V času poplav so bile Žiri povsem odrezane od sveta, saj so bile zaprte vse glavne cestne povezave
(Škofja Loka–Žiri, Žiri–Idrija, Žiri–Rovte, Žiri–Logatec in Trebija–Sovodenj). Zaradi zemeljskih
plazov so bila nedostopna tudi naselja Gorenja vas, Dolenje Brdo, Žetina in Malenski Vrh (Orožen
Adamič, Vidic, 1991). Na obravnavanem območju je bilo poplavljenih tudi nekaj podjetij, med
drugim podjetje Polix v Žireh, obrat Jelovice na Sovodnju, Marmor Hotavlje v Gorenji vasi in enota
takratnega Terma v Poljanah (Orožen Adamič, Vidic, 1991). Poleg tega je v Sovodnju visoka voda
zalila še trgovino, v Poljanah pa takrat novozgrajeno cerkev in nekaj hiš. V Škofji Loki je bilo najbolj
poplavljeno Jegorovo predmestje s Studencem, Sorško in Suško cesto. Na območju Škofje Loke ter
naselij Malenski Vrh, Jazbine in Leskovica je bila motena oskrba z vodo, drugod tudi dobava
električne energije.
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Slika 38: Škoda ob poplavah leta 1990 na sotočju Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki

Avtor: Arhiv družine Bernik (2. november 1990).
Slika 39: Dan po poplavah novembra 1990 na sotočju Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki

Avtor: Arhiv družine Bernik (2. november 1990).
Že med samo poplavo in takoj po njej je glavni del reševanja potekal pod okriljem Republiškega štaba
za civilno zaščito. Le-ta je skrbel za zaščito, reševanje, vzpostavljanje najnujnejših razmer za
življenje, najnujnejše sanacijske posege in ukrepe za zmanjševanje škode na vseh ravneh (Jerkič,
1991). Ob tej ujmi so bila na Gorenjskem najbolj prizadeta območja ob levih pritokih Poljanske Sore
(Hobovščica, Trebišnik in Hotaveljščica ter Osojnica v Žireh) nad Gorenjo vasjo in celotna Selška
dolina.
Ravno na hudourniku Trebišnik, ki izvira pri Stari Oselici pod Ermanovcem, vse do leta 1990 niso
izvedli nobenih vzdrževalnih ukrepov. Poškodbe na cesti in drugih površinah ter preusmeritev voda
so povzročili zamašeni prepusti. Poleg tega se je v času visoke vode sprostilo plavje z deponij in
nenadzorovanih zasipov struge zaradi razširitve struge (Pejakov, 1994). Poškodbe v večjem obsegu
je povzročil tudi hudournik Hotaveljščiva, ki ga napajajo številni pritoki izpod Blegoša. Med večje
posege na hudourniku v času pred poplavami spada sanacija Šinkovčevega jezu in delna regulacija
na območju podjetja Marmor Hotavlje (Pejakov, 1994).
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5.2.3 Poplava oktobra 2012 v Poljanski dolini
Po katastrofalnih poplavah leta 2010 so številna območja Slovenije ponovno prizadele poplave jeseni
2012. Močne padavine so namreč zajele celotno Slovenijo in povzročile močan porast rek in
vodotokov povsod po državi (Hidrološko poročilo …, 2012). »Padavine, ki so v presledkih zajele
Slovenijo en teden prej, med 26. in 28. oktobrom 2010, so dodobra namočile tla, tako da so že manjše
količine padavin povzročale visoke odtoke rek in marsikje tudi poplavljale« (Hidrološko poročilo …,
2012, str. 1). Med 26. oktobrom in 5. novembrom je namreč na nekaterih območjih padlo več kot 400
mm padavin (Vertačnik, 2013). Najbolj so bila prizadeta območja ob Dravi, ob zgornjem toku
Savinje, Meži, Mislinji, Soči, Savi Bohinjki, Savi Dolinki in Sori (Hidrološko poročilo …, 2012).
5.2.3.1 Vremensko dogajanje
Celotno padavinsko dogajanje lahko razdelimo v tri časovne intervale. Prvi padavinski interval je bil
med 26. in 29. oktobrom. V petek, 26. oktobra, se je začela hladna fronta od severa pomikati proti
Alpam, poleg tega se je začel krepiti višinski jugozahodnik. V dopoldanskih urah se je začelo od
zahoda oblačiti in popoldne so se krajevne padavine z nevihtami razširile nad vso Slovenijo
(Vertačnik, 2013). Naslednji dan je začel z južnim vetrom nad naše kraje dotekati topel in zelo vlažen
zrak, v višinah pa je prišlo do krepitve jugozahodnega vetra. Povečana zračna vlažnost je bila vzrok
za to, da je postajalo ozračje labilno. Ciklonsko območje se je iznad zahodne Italije v soboto
premaknilo nad Jadran, zahodni Balkan in kasneje nad Srednjo Evropo (Vertačnik, 2013).
Hladna fronta je naše kraje dosegla in prešla v noči na 28. oktober, ko se je ciklon zadrževal nad
srednjim in južnim Jadranom ter se počasi polnil (Vertačnik, 2013). Padavine so se v popoldanskem
času nekoliko okrepile, saj so višinski vetrovi začeli pihati iz jugovzhodne smeri in se je padavinsko
območje iznad Hrvaške ponovno širilo nad Slovenijo. Na Primorskem je bilo večinoma suho, pihala
je le šibka do zmerna burja.
Slika 40: Karta višine padavin v času med 26. in 29. oktobrom 2012

Vir: Vertačnik, 2013.
Drugi padavinski dogodek je sledil med 31. oktobrom in 1. novembrom. Že pred tem obdobjem se je
nad Severno, Zahodno in Srednjo Evropo zadrževalo obsežno in globoko ciklonsko območje, v višjih
legah pa območje hladnega zraka (Vertačnik, 2013). Celotna Slovenija je imela hladno jutro, na
vzhodu se je nadaljevalo v sončen dan, na zahodu pa so se začele pojavljati rahle padavine. V večernih
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urah se je padavinsko območje od jugozahoda razširilo preko zahodne, deloma osrednje in južne
Slovenije. Ponoči so se padavine razširile nad celotno Slovenijo. Naše kraje je vremenska fronta
zaradi močnega jugozahodnega vetra dokaj hitro prešla že 1. novembra (Vertačnik, 2013). Naslednji
dan se je ozračje stabiliziralo in nastale so krajevne plohe, ki so sredi dneva in v popoldanskih urah
večinoma ponehale.
Slika 41: Karta višine padavin od 31. oktobra zjutraj do 2. novembra zjutraj

Vir: Vertačnik, 2013.
Tretji padavinski dogodek je bil med 3. in 5. novembrom. V soboto 3. novembra se je ciklonsko
območje še vedno zadrževalo nad Severno, zahodno in srednjo Evropo s središčem nekoliko zahodno
od Irske (Vertačnik, 2013). Nad našimi kraji je bilo oblačno vreme, v zahodnih in južnih Julijskih
Alpah pa je občasno deževalo. Snežilo je le v višjih legah, saj se je meja sneženja zadrževala na
približno 2000 m nadmorske višine. Naslednji dan se je začelo ciklonsko območje širiti proti Srednji
Evropi. Čez dan je hladna fronta dosegla severne in zahodne Alpe ter del Sredozemlja (Vertačnik,
2013). V noči na ponedeljek se je ciklonsko območje nad Srednjo Evropo poglobilo, nad severno
Italijo pa je nastalo sekundarno ciklonsko območje (Vertačnik, 2013). V tem času je na severnem
Primorskem, na Notranjskem in v delu zgornje Gorenjske močno deževalo. Poleg tega je pihal
okrepljen jugozahodni veter, v višjih legah celo v sunkih nad 100 km/h (Vertačnik, 2013).
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Slika 42: Karta višine padavin od 3. oktobra zjutraj do 6. novembra zjutraj

Vir: Vertačnik, 2013.
Hladna fronta je naše kraje prešla 5. novembra, ko je v jutranjih urah dosegla Goričko in Pomurje.
Območje Štajerske, Koroške, Posavja in Dolenjske pa je hladna fronta dosegla v dopoldanskih urah
(Vertačnik, 2013).
Čez dan so se padavine okrepile v severnih delih države, v zahodnih krajih pa postopoma oslabele.
Meja sneženja se je spustila do 900 m nadmorske višine (Vertačnik, 2013). Proti večeru je hladna
fronta prešla še druge dele države. V noči na 6. november so padavine povsod po državi ponehale.
V obdobju vseh treh padavinskih dogodkov je na nekaterih območjih padlo zelo veliko padavin.
Najvišja izmerjena količina padavin je bila zabeležena v Mrzli Rupi na Idrijskem – 637 mm
(Vertačnik, 2013). Podobno količino padavin so prejeli Trnovski gozd, Idrijsko-Cerkljansko hribovje
ter deli Posočja. Ponekod v Kamniško-Savinjskih Alpah je padlo okoli 400 mm padavin, med Pečjo
na italijanski strani meje in zahodnim delom Vipavske doline je v dveh dneh padlo 250 mm, na
Lokvah pa 323 mm padavin (Vertačnik, 2013). V vsem tem obdobju je največ padavin padlo v prvem
padavinskem dogodku, drugi je bil najšibkejši, saj je le ponekod na severozahodu padlo več kot 80
mm padavin, najbolj pestro padavinsko dogajanje pa je bilo zabeleženo ob zadnjem padavinskem
dogodku. V tem obdobju je v severozahodnem delu Slovenije padlo 300 mm padavin, v jugozahodnih
predelih in ob morju pa manj kot 20 mm (Vertačnik, 2013). Ob prvem padavinskem dogodku so bili
močnejši nalivi na Goriškem, ob zadnjem padavinskem dogodku pa v alpskem in predalpskem svetu.
Glede na skupno količino padavin po posameznih območjih je največ padavin prejela Goriška ter pas
od Rovtarskega in Škofjeloškega hribovja do Zgornje Savinjske doline (Vertačnik, 2013). V Zaloščah
je padlo 295 mm, v Šempasu pri Novi Gorici pa 290 mm padavin, kar je bilo v obeh krajih zabeleženo
kot padavinski dogodek s 100-letno povratno dobo (Vertačnik, 2013).
5.2.3.2 Poplavno dogajanje v Sloveniji
Prvi padavinski val po dolgotrajni suši, ki je trajala od jeseni 2011 do konca septembra 2012, je
povzročil, da so reke močno narasle in na posameznih mestih prestopile bregove (Kobold, 2013). Iz
dolgotrajnega sušnega obdobja smo tako v povsem kratkem času prešli v visokovodni ekstrem s
preobilico vode na posameznih območjih.
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Med 26. in 28. oktobrom je v večjem delu države padlo med 80 in 200 mm padavin, najhujše pa je
bilo na Vipavskem (Kobold, 2013). Na posameznih padavinskih postajah v zahodni Sloveniji so
zabeležili rekordne dvodnevne vsote padavin. V dopoldanskem času 27. oktobra sta začeli sprva v
manjšem obsegu poplavljati Vipava in Reka. Tistega dne so maksimalne pretoke dosegle tudi Selška
Sora, Nadiža in Cerknica. V večernih urah in kasneje, v noči na 28. oktober, je večina rek na Goriškem
dosegla mejne vrednosti pretokov. »Največji pretoki Vipave in Idrijce so se približevali največjim
obdobnim pretokom, izmerjenim septembra 2010.« (Kobold, 2013, str. 46). Čez dan sta maksimalne
pretoke dosegli še Sava v spodnjem toku in Ljubljanica, naslednji dan, 29. oktobra, pa še Krka.
V tem obdobju so bile največje poplave ob Vipavi s pritoki. Maksimalni pretok 418 m3/s s povratno
dobo 100 let so na vodomerni postaji Miren zabeležili med 27. in 28. oktobrom (Kobold, 2013).
Manjše poplave na območjih pogostejših poplav so se pojavljale ob Krki, Ljubljanici, Sotli, Savinji
v Laškem, ob Gradaščici in Poljanski Sori (Kobold, 2013).
Drugi padavinski val, med 4. in 5. novembrom, je povzročil poplavljanje rek po vsej Sloveniji. Poleg
padavin sta bila glavna vzroka za hitro naraščanje rek še predhodna namočenost tal in taljenje snega,
zapadlega ob koncu oktobra. Prve so opozorilne vrednosti presegle reke zgornjega Posočja v noči na
5. november. Vipava v zgornjem toku, Idrijca s pritoki, Sava v zgornjem in srednjem toku, Sora s
pritoki, Gradaščica, Tržiška Bistrica, Kokra, Kamniška Bistrica s pritoki in Savinja v zgornjem toku
so visoke pretoke dosegle v zgodnjih jutranjih urah 5. novembra (Kobold, 2013). V dopoldanskih
urah so začeli poplavljati pritoki Soče v zgornjem Posočju. Posledično je Soča v Solkanu s pretokom
2508 m3/s presegla dotlej najvišji obdobni pretok (Kobold, 2013).
V popoldanskih urah 5. novembra je Drava zaradi maksimalnih pretokov iz Avstrije dosegla rekordno
visoke pretoke. Na vodomerni postaji HE Dravograd je bil presežen maksimalni pretok iz leta 1966,
ki je znašal 1961 m3/s; tisti dan so zabeležili pretok 2600 m3/s (Kobold, 2013). Na pretoke na
hidroelektrarnah Mariborski otok in Formin je močno vplivalo delovanje hidroelektrarn na Koroškem
v Avstriji. Le-te so namreč ob napovedi povečanih količin padavin na območju porečja Drave v
Avstriji začele prazniti akumulacije in s tem povzročile večji poplavni val, kot bi se ustvaril v primeru
naravnega odtoka (Anzeljc, Kobold, 2013). Drava je začela poplavljati v srednjem in spodnjem toku.
V srednjem toku, pod jezom Melje, so bila poplavljena naselja Malečnik, Dogoše in Duplek, ob jezu
Markovci pa Stojnci, Gorišnica in Mihovci (Kobold, 2013).
5. novembra so bili na Dravi, Meži, Mislinji, Suhodolnici, Radoljni in Soči v Solkanu izmerjeni
pretoki s 100-letno povratno dobo. Med 50- in 100-letno povratno dobo so se gibali pretoki Save v
zgornjem in srednjem toku, Savinje v zgornjem toku in Poljanske Sore.
Skupno so bila v vseh treh padavinskih obdobjih najbolj prizadeta porečja Drave, Soče, Savinje in
Meže. Prizadeta je bilo več kot polovica vseh slovenskih občin, pri tem pa je nastala škoda na 3600
stanovanjskih objektih, okoli 650 gospodarskih in upravnih objektih in na desetih šolah (Klanjšček,
Triglav Čekada, Zorn, 2013).
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5.2.3.3 Potek poplave v Poljanski dolini
Tudi na območju Poljanske doline so bili zabeleženi trije padavinski intervali. Prvi je nastopil med
27. in 29. oktobrom, drugi med 1. in 3. novembrom, zadnji pa med 5. in 6 novembrom.
Slika 43: Povprečni dnevni pretoki na vodomerni postaji Zminec in količina padavin med
26. oktobrom in 6. novembrom 2012 na padavinskih postajah Žiri, Poljane nad Škofjo Loko in
Škofja Loka
180,0

120

160,0
100

80

120,0
100,0

60
80,0

Preok (m3/s)

Količina padavin (mm)

140,0

60,0

40

40,0
20
20,0
0,0

0
26.10.

27.10.
Žiri

28.10.

29.10.

30.10.

Poljane nad Škofjo Loko

31.10.

1.11.

2.11.

Škofja Loka

3.11.

4.11.

5.11.

6.11.

Povprečni dnevni pretok (Zminec)

Vir: Klimatski podatki za meteorološke postaje v Sloveniji (2012), 2014.
Največja skupna količina padavin na območju Poljanske doline je padla v prvem padavinskem
obdobju, med 27. oktobrom in 29. oktobrom 2012. V tem času je bilo največ padavin na padavinski
postaji Škofja Loka, kjer je padlo 199 mm padavin.
Pestro gibanje količine padavin je bilo zabeleženo v prvem padavinskem obdobju na padavinski
postaji Žiri. 27. oktobra je na območju celotne doline padlo največ padavin ravno v Žireh (86 mm).
V naslednjih dveh dneh se je količina padavin v primerjavi s padavinskima postajama Poljane nad
Škofjo Loko in Škofja Loka občutno zmanjšala. Med 28. in 29. oktobrom je v Žireh namreč padlo le
12,4 mm in 6,8 mm, medtem ko je v teh dveh dneh največ padavin prejela padavinska postaja Škofja
Loka (102 mm). Ravno močne padavine 27. in 28. oktobra so sprožile prvi poplavni val z
maksimumom 28. oktobra.
V drugem padavinskem obdobju, med 1. in 4. novembrom, je ponovno največ padavin padlo v Škofji
Loki, tokrat sicer bistveno manj, saj je skupna količina znašala 106 mm. Maksimum drugega
poplavnega vala je nastopil 1. novembra v popoldanskih urah, ko je povprečni dnevni pretok na
vodomerni postaji Zminec znašal 100,5 m3/s.
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Slika 44: Vodostaj in pretok Poljanske Sore na vodomerni postaji Zminec med 4. in 7.
novembrom 2012

Vir: Hidrološko poročilo …, 2012.
Zadnje padavinsko obdobje je bilo med 5. in 6. novembrom, ko je nastopil tudi zadnji poplavni val.
Tokrat je bilo največ padavin 5. novembra na padavinski postaji Žiri (68,6 mm). Prav tako je
maksimum poplavnega vala nastopil 5. novembra ob 13.25 na vodomerni postaji Zminec, ko je
maksimalni pretok znašal 274,14 m3/s, maksimalni vodostaj pa 468 cm.
Slika 45: Poplava v naselju Selo leta 2012

Avtor: B. Šorli (5. november 2012).
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Slika 46: Poplave v Poljanah leta 2012

Avtor: L. Stanonik (2012).
Slika 47: Poplave Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki

Avtorica: J. Bernik (5. november 2012)
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5.2.3.4 Posledice poplave 2012 v Poljanski dolini
Poplave so prizadele vse tri občine Poljanske doline, vendar je povsod nastala le materialna škoda.
Škoda na območju celotne občine Škofja Loka je znašala 67.074,36 €. Največ škode je nastalo na
gradbenih objektih (8,4 %), na stavbah (11,5 %) in kmetijskih zemljiščih (3,7 %) (Na občini Škofja
Loka …, 2014). Najmanjši delež celotne škode je predstavljala škoda na stavbah.
V občini Gorenja vas - Poljane so nastalo škodo ob poplavah 2012 ocenili na 215.200 € (Škoda v
poplavah, 2014). Od tega je 20 % škode nastalo na kmetijskih zemljiščih, 80 % pa na infrastrukturi.
Poškodovanih je bilo 40 km občinskih in 6 km gozdnih cest, deloma je bil poškodovan vodovod v
Sovodnju in odsek kanalizacijskega sistema (Škoda v poplavah, 2014).
Na območju vseh treh občin je bilo potrebno izčrpati vodo iz kletnih prostorov številnih stanovanjskih
hiš (Žiri, Sopotnica, Zminec, Puštal, Studenec …) (Večje nesreče …, 2014).

Primerjava poplav leta 1926, 1990 in 2012 v Poljanski dolini
Preglednica 7: Primerjava poplav leta 1926, 1990 in 2012 v Poljanski dolini

Padavinsko obdobje
Skupna količina padavin
padavinskega obdobja
(Žiri, Poljane nad Škofjo
Loko, Škofja Loka)
Poplavno obdobje
Maksimalni zabeleženi
pretok (Zminec)
Maksimalni zabeleženi
vodostaj (Zminec)
Maksimalni zabeleženi
pretok (Suha)
Maksimalni zabeleženi
vodostaj (Suha)
Nastala škoda

1926

1990

2012

26. 9.–30. 9. 1926

26. 10.–30. 10. 1900
1. 11.–3. 11. 1990

521,2 mm

970,8 mm

27. 10.–29. 10. 2012
1. 11.–3. 11. 2012
5. 11.–6. 11. 2012
997,4 mm

28. 9.–30. 9. 1926

1. 11.–2. 11. 1990

/

324 m3/s

27. 10.–28. 10. 2012
1. 11.–2. 11. 2012
5. 11.–6. 11. 2012
274,15 m3/s

/

510 cm

468 cm

649 m3/s

686 m3/s

426,1 m3/s

728 cm

733,8 cm

418 cm

Uničenih
19
stanovanjskih hiš,
18
gospodarskih
poslopij, 7 žag, 6
mlinov in številni
mostovi.
Na
območju
celotne
Poljanske doline je
bilo poplavljenih
okoli
590
ha
površin.

Prizadetih je bilo 340
gospodinjstev,
poplavljenih
24
podjetij,
obrtnih
delavnic in ustanov,
6 stanovanjskih hiš ni
bilo več primernih za
bivanje.

V občini Škofja Loka
je največ škode
nastalo na gradbenih
objektih (8,4 %), na
stavbah (11,5 %) in
kmetijskih zemljiščih
(3,7 %). V občini
Gorenja vas - Poljane
je 20 % celotne
škode nastalo na
kmetijskih
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Smrtne žrtve

1

0

zemljiščih, 80 % pa
je
predstavljala
škoda
na
infrastrukturi.
0

Preglednica 9 prikazuje primerjavo poplav v letih 1926, 1990 in 2012. Zajeti so merjeni podatki, ki
omogočajo delno primerjavo, in podatki o nastali škodi. Poplave leta 1926 so močno prizadele celotno
dolino, ob poplavah leta 1990 pa so bila najbolj prizadeta območja ob levih pritokih Poljanske Sore.
Po pripovedovanju domačinov veljajo poplave leta 1926 glede na nastalo škodo še vedno za najhujše
poplave na območju Poljanske doline.
Glede na dolžino padavinskega obdobja in količino padavin je največ padavin padlo ob poplavah leta
1926. Sicer takrat ni bil izmerjen maksimalni pretok na vodomerni postaji Suha (podatek ni povsem
relevanten, saj so vanj zajeti tudi pretoki Selške Sore), vendar so bili padavinski učinki tega leta večji
kot ob poplavah leta 1990, kar je povzročilo tudi večji obseg nastale škode. Poplave leta 2012 so
trajale najdlje, vendar so v primerjavi s poplavami leta 1990 dosegle manjši pretok in nižji vodostaj
na vodomerni postaji Zminec, poleg tega je bil tudi obseg nastale škode bistveno manjši.
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6 VARSTVO PRED POPLAVAMI
Slovenija z vidika varstva pred naravnimi nesrečami sledi smernicam Evropske unije, ki jih urejajo
strategije, zakoni, uredbe in načrti (Komac, Natek, Zorn, 2008a). Vsa slovenska zakonodaja
izpostavlja predvsem varstvo pred poplavami z negradbenimi ukrepi, preventivni ukrepi pa se
navezujejo na dolgoročno in temeljito prostorsko planiranje (Mrak, 2013).
Protipoplavni ukrepi se izvajajo z namenom zmanjševanja ogroženosti pred naravnimi nesrečami in
zmanjševanja škode, ki nastane ob nesreči. Poplav namreč ne bo mogoče nikoli v celoti preprečiti,
jih pa lahko z ustreznimi ukrepi omilimo do določene mere. Pri izvajanju protipoplavnih ukrepov
mora biti upoštevano celotno porečje, saj deluje kot celovit sistem, ki vpliva na značilnosti zbiranja
vode in oblikovanje poplavnega vala (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
Učinke poplav lahko z nepremišljeno rabo prostora povečujemo, s premišljeno rabo prostora,
upoštevanjem priporočil in upoštevanjem zgodovinskih dejstev o rabi prostora pa jih lahko
preprečimo ali vsaj zmanjšamo do določene mere (Starec, 2002).

Vodogradbeni protipoplavni ukrepi
Izgradnja protipoplavnih nasipov in drugih objektov daje občutek varnosti in velikokrat vpliva na
razvoj poselitve in dejavnosti na ogroženem območju. Izbira gradbeno-tehničnih ukrepov mora biti
prilagojena tipu poplav, ki se tam pojavlja. Vodogradbeni ukrepi so eni najstarejših ukrepov za
varstvo pred poplavami. Obsegajo izgradnjo hidrotehničnih objektov, ki vplivajo na verjetnost pojava
poplav. Pri načrtovanju teh objektov je potrebno upoštevati številne vidike nevarnosti ob pojavu
hudourniških poplav, nenadno zvišanje vodne gladine, veliko hitrost vodnega toka, veliko udarno silo
vode ter izrazito erozijsko in transportno sposobnost (Trobec, 2011).
Za vse vodogradbene objekte je značilno, da učinkovito delujejo le do določene meje, nad mejo pa
postanejo varovana območja ponovno ogrožena (Starec, 2002). Zaradi posegov v vodni režim
običajno prispevajo k pojavu nezaželenih posledic, ki zahtevajo nove ukrepe. Pomemben faktor pri
izgradnji učinkovitih vodogradbenih ukrepov je finančni faktor, saj so izjemno dragi in sprejemljivi
le za lokalno varovanje že obstoječih ogroženih objektov (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
Gradbeni ukrepi ne predstavljajo popolne varnosti pred poplavami, saj v primeru dotrajanosti,
neprimernega vzdrževanja ali pojava izredno visokih voda obstaja nevarnost porušitve objekta, kar
lahko privede do katastrofalnih posledic (Trobec, 2011).
»Novodobni gradbeno-tehnični posegi na vodotokih naj bi bili bolj premišljeni, čim bolj vpeti v
naravno okolje in usklajeni na ravni celotnega porečja« (Trobec, 2011, str. 107).
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Slika 48: Protipoplavni zid ob Selški Sori na Podnu v Škofji Loki

Avtorica: J. Bernik (5. januar 2014)
Slika 49: Protipoplavna vrata ob Virloškem potoku na Podnu v Škofji Loki

Avtorica: J. Bernik (5. januar 2014)
Protipoplavni nasipi
Spadajo med pasivne načine varstva pred poplavami in preprečujejo razlitje vode po poplavnih
območjih. Vplivajo na zmanjševanje nevarnosti ter prispevajo k spreminjanju razmerja med gladino
vode in škodo (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999). Poleg tega zmanjšujejo zadrževanje poplavnega vala, a
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obenem vplivajo tudi na povečano hitrost poplavnega vala, kar neugodno vpliva na dolvodno ležeča
območja (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999). Običajno so zgrajeni iz zemlje in jih sestavljajo trije deli – vrhnji
del, telo nasipa in podloga nasipa.
Poleg nasipov, ki varujejo ogroženo območje pred desetletnimi ali stoletnimi poplavami, poznamo še
poletne, sekundarne in razdelilne nasipe (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999). Poletni nasipi varujejo območja
obdelovalnih površin pred poplavami z večmesečno povratno dobo (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
Sekundarni nasipi predstavljajo drugo varovalno linijo v primeru, da primarni nasip popusti (cestni
ali železniški nasip). Razdelilni nasipi pa ogroženo območje delijo na manjše dele, tako da je v
primeru porušitve nasipa poplavljena čim manjša površina ogroženega območja (Brilly, Mikoš, Šraj,
1999).
Protipoplavni zadrževalniki
To so objekti, ki ob poplavi zadržijo večje količine vode, kar vpliva na zmanjševanje maksimalnih
pretokov poplavnega vala, s tem pa posledično privede do zmanjšanja verjetnosti pojava poplav ali
do zmanjševanja obsega poplav (Brilly, Mikoši, Šraj, 1999). Poznamo suhe zadrževalnike, ki se
napolnijo z vodo le ob poplavah, in mokre zadrževalnike, ki služijo kot večnamenske akumulacije
(Brilly, Mikoš, Šraj, 1999). Del prostornine mokrega zadrževalnika je namenjen za zadrževanje
poplavne vode. Zadrževalniki niso namenjeni za zadrževanje poplavnega vala pri manjših poplavah,
pač pa pridejo do izraza pri večjem poplavnem valu, saj so v tem primeru izrabljeni v celoti (Brilly,
Mikoš, Šraj, 1999). Prav tako je lahko minimalen učinek zadrževalnika dosežen v primeru izredno
velikega poplavnega vala z dolgo povratno dobo. Izgradnja zadrževalnikov pomeni na eni strani večji
vodnogospodarski potencial in možnosti večnamenske rabe vode (Brilly, 1994) ter na drugi strani
negativen vpliv na spremembo režima vodotoka (naplavljanje ali poglabljanje struge) (Brilly, Mikoš,
Šraj, 1999).
Prečni vodogradbeni objekti
Običajno se pojavljajo v povirnem delu hudourniških vodotokov, kjer zaradi velikega strmca in malo
razpoložljivega prostora gradnja običajnih protipoplavnih objektov ni mogoča (Trobec, 2011).
Mednje uvrščamo pragove, drče, jezove, zaplavne pregrade … Najbolj razširjene so zaplavne
pregrade, ki so običajno več metrov visoki objekti, grajeni iz betona, kamna, kamna v betonu ali lesa,
in pregrajujejo hudourniško strugo (Trobec, 2011). Glavna naloga prečnih vodogradbenih objektov
je zadrževanje plavja.
Regulacija vodotokov
Prispeva k zmanjševanju erozije in povečevanju pretočne prevodnosti struge (Brilly, Mikoš, Šraj,
1999). Ob regulaciji vodotokov se običajno zgradijo še številni drugi objekti, ki naj bi prispevali k
večjemu uravnavanju in nadzoru vodotoka: npr. pregrade, sistemi nasipov, zadrževalniki (Brilly,
Mikoš, Šraj, 1999). Poleg pozitivnih vplivov prinašajo regulacije vodotokov tudi vrsto nezaželenih
procesov, ki vplivajo na pretok sedimentov in kakovost voda ter včasih tudi prispevajo k povečanju
poplavne nevarnosti v spodnjem toku.
Urejanje povirij
Obsega številne ukrepe, ki vplivajo na zmanjševanje površinskega odtoka in zadrževanje vode.
Mednje uvrščamo hudourniške protierozijske ukrepe – pogozdovanje, terasiranje, oranje prečno na
teren … (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999). Urejanje povirij vpliva predvsem na zmanjševanje poplavne
ogroženosti dolinskega sveta in pripomore k zmanjšanju količine transportiranega materiala.
Urejanje urbanih površin
S širitvijo urbanih površin na poplavna območja prihaja do spreminjanja vodnega režima in
povečevanja poplavne ogroženosti. »Težave rešujemo z zadrževanjem in ponikovanjem voda na
urbanih površinah z uporabo poroznih materialov na parkiriščih in cestiščih ali objektih za
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ponikovanje predhodno očiščenega padavinskega odtoka« (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999, str. 90). Ravno
urbane površine, predvsem na območjih starih poselitvenih jeder, so najbolj občutljive in zahtevne za
večje posege, s katerimi bi zmanjšali poplavno ogroženost.
Slika 50: Vpliv urbanizacije na poplavna območja

Vir: Brilly, Mikoš, Šraj, 1999.

Negradbeni protipoplavni ukrepi
Navezujejo se na organizirano varstvo družbe, katera s spremembo obstoječih ali razvojem novih
dejavnosti na ogroženem območju vpliva na zmanjšano občutljivost območja (Brilly, Mikoš, Šraj,
1999). Ti ukrepi sicer zahtevajo manjše finančne vložke na eni strani, na drugi strani pa visoko
stopnjo organiziranosti (Brilly, 1992). Pod alternativne ukrepe uvrščamo (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999):
o upravno-administrativne predpise in prostorsko planiranje (določitev ustreznih
postopkov in standardov, ki omejujejo in usmerjajo razvoj dejavnosti na ogroženem
območju),
o škodno zavarovanje objektov,
o ekonomsko in solidarno podporo širše družbene skupnosti,
o preseljevanje prebivalcev,
o spremembo namembnosti ogroženih območij,
o zaščitne ukrepe, ki so sestavni del projektiranja novih in rekonstrukcije starih objektov
(dvig objekta, vododržni zidovi, sprememba namembnosti ogroženih prostorov v
stavbi),
o sistem obveščanja prebivalcev ogroženih območij (seznanitev z navodili ravnanja in
ukrepi v primeru poplav),
o sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja (pravočasno in natančno opozarjanje o
prihajajočih nevarnostih s strani centrov za obveščanje),
o organizirano delovanje služb za zaščito in reševanje v primeru poplav.
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7 OCENA POPLAVNE OGROŽENOSTI POLJANSKE DOLINE
S pregledom sprememb namenske rabe prostora in dejanske rabe stavb ter prikazom obsega preteklih
poplav na območju večjih zgostitev poselitve v Poljanski dolini sem preverila, kako se element
poplavne ogroženosti dejansko odraža v prostorskem planiranju na območju Poljanske doline.
Območja preučevanja so bila vezana na območja zgostitve poselitve, ki so poplavno ogrožena
oziroma so ob večjih poplavah izpostavljena nevarnosti. V občini Žiri sem podala oceno poplavne
ogroženosti za območje gospodarske cone P1, poselitvenega območja med potokom Račeva in
Poljansko Soro ter za del Starih Žirov. V občini Gorenja vas - Poljane sem oceno podala za območje
osrednjega dela Gorenje vasi in Poljan nad Škofjo Loko. Na območju Občine Škofja Loka pa za del
Škofje Loke – za naselje Za Brajdo, del Kopališke ulice, Studenca in Puštala.
Poplavno nevarnost sem določila na podlagi obsega preteklih treh vzorčnih primerov poplav iz leta
1926, 1990 in 2012. Obseg poplav sem prikazala s pomočjo kartografskega gradiva in terenskega
dela. Terensko delo je obsegalo predvsem beleženje podatkov po pripovedovanju ljudi in kartiranje
obsega poplav. Obseg poplav za vzorčne primere poplav sem prikazala le za območje Škofje Loke,
Poljan nad Škofjo Loko in Gorenje vasi. Za območje Žirov prikaz ni bil mogoč, saj je protipoplavna
študija z vsemi pripadajočimi kartami poplav še v pripravi in mi ni bila dosegljiva, prav tako za
izbrano območje v Žireh niso na voljo opozorilne karte poplav Agencije Republike Slovenije za
okolje.
S pomočjo kartografskega gradiva sem analizirala spremembe rabe prostora, širitev območij poselitve
in spremembe dejanske rabe stavb. Glede na dejansko rabo v prvi etaži sem stavbe razvrstila v šest
kategorij – stanovanjski objekti, objekti za potrebe centralnih dejavnosti (oskrbne in storitvene
dejavnosti), industrijski, gospodarski in infrastrukturni objekti ter drugo (verska znamenja, ruševine
…). Poleg tega sem kartografsko prikazala tudi stavbe glede na leto izgradnje: stavbe, zgrajene pred
letom 1990 in po njem.
Glavni dokument, vezan na občinsko prostorsko planiranje, je občinski prostorski načrt. Za celosten
pogled na poplavno ogroženost območij sem analizirala obravnavo poplavnih območij v prostorskih
načrtih pred letom 1990 in po njem ter pregledala smernice nadaljnjega razvoja naselij na poplavnih
območjih. Do leta 1994 so bile vse tri občine združene pod enotno občino, Občino Škofja Loka, zato
so za celotno območje veljali enotni dokumenti. Po letu 1994 je vsaka občina začela s pripravo svojih
prostorskih načrtov.
Z letom 1984 je stopil v veljavo Zakon o urejanju prostora, ki je določal pripravo dolgoročnih in
srednjeročnih planov občin. Na območju Občine Škofja Loka je tako leta 1986 stopil v veljavo
Dolgoročni plan Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000. Plan je določal usmerjen,
celovit družbeno-ekonomski in prostorski razvoj občine ter združeval gospodarske, družbene,
prostorske in širše vidike razvoja območja ter pri tem upošteval medsebojno odvisnost in povezanost
(Uradni list RS, 14/1986). Poleg tega je bil dolgoročni plan podlaga za opredelitev in reševanje
zastavljenih nalog in določil Srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od
leta 1986 do leta 1990. Oba plana sta bila prva dokumenta na območju občine s področja prostorskega
planiranja in sta veljala vse do sprejetja novih občinskih prostorskih načrtov.
V dolgoročnem planu so kot poplavna območja omenjena tista, kjer se struga vodotokov razširi v
dolino in so se v preteklosti pojavljale večje ali manjše poplave (Uradni list RS, 14/1986). Na teh
območjih so bili za nadaljnjo izrabo prostora predvideni ukrepi oziroma ureditve vodotokov. Na
območju Poljanske Sore je bila predvidena regulacija v Žireh − od Fužin do Žirovnice − in ureditev
hudourniških pritokov ter ureditev Puštalskega jezu v Škofji Loki.
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Poplavna ogroženost Žirov
Žiri se nahajajo na nadmorski višini 487 m v Žirovski kotlini, ki je na vzhodu obdana s slemenom
Žirovskega Vrha, na jugu z Goropeškim gričem in na zahodu z Mrzlim vrhom. V kotlino se poleg
Poljanske doline z jugovzhoda steka tudi dolina Račeve .
Prvi zapisi o poseljenosti območja so iz leta 1000, samo naselje pa je bilo v pisnih virih prvič
omenjeno leta 1291 (O Žireh, 2014). V tem času je žirovsko območje spadalo pod gospostvo
freisinških škofov, ob koncu 13. in v začetku 14. stoletja pa je bilo območje kolonizirano in
organizirano v žirovsko župo (O Žireh, 2014).
Prvotno naselje, današnje Stare Žiri, je bilo na levem bregu Poljanske Sore in se je kasneje razširilo
na desni breg ter po večjem delu kotline. Danes naselje Žiri obsega 7,8 km2 in je s 3591 prebivalci
občinsko središče (SURS, 2014).
Slika 51: Pogled na Žiri z Vrsnika

Vir: O Žireh, 2014.

7.1.1 Razvoj poselitve v Žireh
Gručasta poselitev na mokrotnih tleh Žirovske kotline se je začela razvijati ob glavni prometni poti
skozi kotlino. Najstarejša poselitvena središča so Stare Žiri, Stara vas, Nova vas in Dobračeva.
Katastrski podatki iz leta 1825 kažejo, da je bilo v tem času na območju celotne kotline 137 hiš in 63
gospodarskih poslopij (Žakelj, 1978).
Stare Žiri so se razvile na levem bregu Poljanske Sore, umaknjeno od rečne struge na Taboru in pod
vznožjem Žirka. Po katastrskih podatkih iz leta 1825 so bile v tem času največje naselje, s 46 hišami
in 14 gospodarskimi poslopji (Žakelj, 1978). Širitev naselja je potekala ob glavni prometni cesti v
smeri proti strugi Poljanske Sore.
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Slika 52: Žiri na starem vojaškem zemljevidu

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, 2007.
Naselja Stara vas, Nova vas in Dobračeva so se začela razvijati na desnem bregu Poljanske Sore,
odmaknjeno od rečne struge Poljanske Sore. Dobračeva je bila umaknjena na rob kotline in je po
katastrskih podatkih iz leta 1825 štela 29 hiš in 15 gospodarskih poslopij (Žakelj, 1978). Ugodna lega
in najbolj kakovostne kmetijske površine v kotlini so bili glavni vzroki za razvoj poselitve in
postavitev največjih kmetij na območju kotline.
Za razliko od Starih Žirov in Dobračeve je bila Stara vas raztresena po osrednjem delu Žirovske
kotline in od ostalih dveh naselij ločena z njivami in travniki. Po katastrskih podatkih iz leta 1825 je
štela 24 hiš in 18 gospodarskih poslopij (Žakelj, 1978).
Najkasneje od vseh je nastalo naselje Nova vas, ki je leta 1825 štelo 31 hiš in 7 gospodarskih poslopij.
Po podatkih iz franciscejskega katastra iz leta 1823 so bile travne površine prevladujoča raba tal na
območju celotne kotline.
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Slika 53: Žiri na vojaškem zemljevidu iz obdobja 1806–1869

Vir: Zgodovinski zemljevidi Habsburške monarhije, 2014.
Prve večje širitve naselij so potekale na prelomu iz 19. v 20. stoletje, saj je prišlo v drugi polovici 19.
stoletja do močnejšega razvoja čevljarske obrti, ki je v času med letoma 1900 in 1930 doživela razcvet
(Žakelj, 1978). V tem času so se začele v Žireh graditi prve delavske, obrtniške in trgovske hiše.
Pred drugo svetovno vojno se je poselitev najbolj širila ob glavni cestni povezavi skozi Žiri in ob
stranskih poteh proti Jezeram, Rakulku, Novi vasi in Brekovicam. V tem času je potekalo
sistematično širjenje Stare vasi, ki je vedno bolj prevzemala gospodarsko, politično in kulturno vlogo.
Staro poselitveno jedro ob cerkvi se je začelo širiti na območje trikotnika med Račevo in Soro, kjer
so sprva postavili novo osnovno šolo (Žakelj, 1978).
Na območju celotne Žirovske kotline je gradnja individualnih hiš močno narasla po letu 1960 oziroma
v času deagrarizacije in socialne preslojitve prebivalstva iz hribovite agrarne okolice (Žakelj, 1978).
Širitev Stare vasi je privedla do združitve z naseljema Dobračeva in Nova vas. Ob popisu leta 1991
so bila vsa naselja, Dobračeva, Stara vas, Nova vas in Stare Žiri, obravnavana kot Žiri.
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Preglednica 8: Gibanje števila prebivalcev v naseljih v ožjem delu Žirovske kotline
Naselje

1868

1900

1936

1948

1953

1961

1971

1981

Dobračeva

333

402

535

514

581

629

770

790

229
Nova vas
193
Stara vas
350
Stare Žiri
1105
Skupaj
Vir: Žakelj, 1978.

231
265
435
1333

345
347
603
1830

335
411
598
1858

321
500
651
2053

345
674
667
2315

420
1032
627
2849

439
1524
577
3330

7.1.2 Območje preučevanja poplavne ogroženosti
Območje med potokoma Rakulk in Račeva je mokrotno in poplavno, zato kar nekaj časa ni bilo v
planu za širitev poselitve. Kasneje so območje predvideli za izgradnjo industrijskih objektov.
Zaradi potreb po dolgoročnem prostorskem planiranju površin za gospodarsko dejavnost je občina
leta 1978 sprejela zazidalni načrt za industrijsko cono, ki pa je zaradi nekaterih spremenjenih razmer
postal neuporaben in so ga kasneje razveljavili (Trojar, 2006). Kot nadomestilo je občina sprejela
prostorskoureditvene pogoje. Po drugi svetovni vojni so na tem območju najprej zgradili takratno
Tovarno čevljev Žiri (v letih 1947 in 1948), ki se je kasneje preimenovala v Alpino (Žakelj, 1978).
Kasneje so se ji pridružili še drugi industrijski obrati, kar je pred skoraj 40 leti privedlo do
vzpostavitve industrijske cone. Znotraj industrijske cone je bila vzpostavljena gospodarska cona P1,
katere del predstavlja že obstoječa industrija, del pa je namenjen za izvedbo dolgoročno načrtovanih
investicij.
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013
so na območju gospodarske cone P1, v kateri je trenutno šest večjih podjetij, leta 2008 zgradili
povezovalno cesto s pločnikom in javno razsvetljavo ter primarnimi vodi ob zahodnem robu zemljišč
(Gospodarska cona … 2014). Poleg tega je bilo v okviru programa leta 2009 zgrajeno še parkirišče
za kamione pri čistilni napravi (Gospodarska cona …, 2014).
Celotno območje gospodarske cone se razprostira na 17,6 ha, kar predstavlja 57 % zasedenih površin
in 43 % še prostih površin (Trojar, 2006). Dodatnih 12,2 ha je rezervirano za dolgoročno širitev cone.
Na območju današnje cone so bili pred tem večinoma travniki, mestoma tudi njive. Na območju, ki
je predvideno za širitev cone, so še vedno travniki in nekaj posameznih njiv. Območje je vlažno in
deloma zamočvirjeno ter je bilo pred regulacijo struge Poljanske Sore močno poplavno ogroženo
(Trojar, 2006). Z ureditvijo drenaže in zemljiško-sanacijskimi deli se je izboljšala tudi nosilnost tal
(Trojar, 2006).

7.1.3 Pregled predvidenih sprememb v okviru prostorskega načrta
Glavne smernice prostorskega razvoja na območju Občine Žiri so opredeljene v novem občinskem
prostorskem načrtu Občine Žiri, ki je stopil v veljavo 8. januarja 2011. Poleg prostorskega načrta
opredeljuje glavne smernice tudi Strategija prostorskega razvoja občine Žiri. Le-ta poudarja
predvsem notranji razvoj in prenovo naselij. Širitev poselitvenih območij je mogoča v okviru
zaokroževanja naselij in z omejenim širjenjem znotraj obstoječega razpršenega poselitvenega vzorca
(Odlok o …, 2008).
Poplavna območja so v sklopu prostorskega načrta občine obravnavana dokaj površno. Sama
opredelitev namreč ne ločuje poplavnih območij rednih poplav in poplavnih območij, kjer se
pojavljajo ekstremne poplave.
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V 61. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/2011) so
poplavna območja opredeljena kot ogrožena območja, na katerih »so prepovedane vse dejavnosti in
vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča
ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Za vse ostale gradnje in posege, ki niso v skladu z določili prejšnjega stavka, se
predhodno izdela hidrološko hidravlična študija, v kateri se skladno s predpisi določijo ukrepi za
zmanjševanje poplavne ogroženosti, izvedba ukrepov pa se zaključi pred njihovo gradnjo« (Uradni
list RS, 1/2011, 61. člen). Poleg tega 61. člen opredeljuje, da so na poplavnih območjih dovoljene le
tiste novogradnje, ki bi pripomogle k zmanjševanju poplavne ogroženosti oziroma nevarnosti
onesnaževanja vodotoka v primeru poplav, in da se na teh območjih ne načrtuje nove poselitve (Odlok
o …, 2011).
V okviru prostorskega načrta sta na izbranem območju preučevanja poplavne ogroženosti kot
poplavni opredeljeni le dve območji na levem bregu Poljanske Sore. Prvo območje je v gozdu, drugo
pa so kmetijska zemljišča. Vsa ostala območja, tako na levem kot na desnem bregu Poljanske Sore,
skladno z občinskim prostorskim načrtom ne spadajo med poplavna območja, kljub temu da so na
poplavni ravnici Poljanske Sore.
Slika 54: Namenska raba prostora na območju Žirov

Primerjava predvidenih sprememb v okviru prostorskega načrta je prikazana na sliki 54, na kateri so
zajeti podatki iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri in spremembe rabe prostora
glede na dolgoročni plan Občine Škofja Loka. Pregled sprememb je vezan na območje preučevanja,
na karti pa so le-te prikazane s šrafiranimi območji.
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V Starih Žireh, ob levem bregu Poljanske Sore, je bilo v dolgoročnem planu območje (območje 1)
predvideno za stanovanjsko gradnjo in je bilo opredeljeno kot stanovanjsko območje (stanovanja s
spremljajočimi dejavnostmi), v občinskem prostorskem načrtu pa je prišlo do spremembe rabe
prostora, saj je območje opredeljeno kot prvo kmetijsko območje (K1).
Na desnem bregu Poljanske Sore (območje 2), južno od Jobstove ceste, se je območje, namenjeno
športnim in rekreacijskim dejavnostim (izven šolskih kompleksov), v občinskem prostorskem načrtu
zmanjšalo. Severni del območja je sedaj opredeljen kot drugo območje centralnih dejavnosti, kjer
prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj (CD), južni del pa je še vedno namenjen športnim
površinam in objektom, namenjenim športnim aktivnostim in prireditvam (BC).
Območje, na katerem je osnovna šola, je bilo v dolgoročnem planu opredeljeno kot območje objektov
usmerjenega izobraževanja (športna dvorana, dijaški dom s pripadajočimi dejavnostmi). V občinskem
prostorskem načrtu pa je območje razširjeno proti strugi Poljanske Sore in opredeljeno kot drugo
območje centralnih dejavnosti (CD).
V dolgoročnem planu je bilo območje dolvodno ob strugi Poljanske Sore vse do sotočja z Račevo
(območje 3) opredeljeno kot prvo kmetijsko območje. V občinskem prostorskem načrtu je prišlo do
spremembe namenske rabe prostora, saj je območje opredeljeno kot posebno območje, namenjeno
posebnim dejavnostim, kot so turizem, nakupovalna središča in območja (BC). Namenska raba
prostora je ostala nespremenjena le neposredno ob sotočju Račeve in Poljanske Sore.
Do spremembe je prišlo tudi na območju med Račevo in Rakulkom na desnem bregu Poljanske Sore
(območje 4). Dolgoročni plan je območje ob strugi opredeljeval kot zeleni pas intenzivnejše zasaditve
ob proizvodnih in servisnih območjih, nadomestilo pa ga je območje, ki je namenjeno industrijskim,
proizvodnim in spremljajočim storitvam ter servisnim dejavnostmi (IG). Na tem območju so tudi
čistilna naprava in parkirne površine, zato je ta del opredeljen kot območje okoljske infrastrukture,
namenjene izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda
ter ravnanja z odpadki (O), ter kot območje prometne infrastrukture, namenjene objektom transportne
infrastrukture (PO).
V občinskem prostorskem načrtu je ozek pas ob desnem bregu Poljanske Sore vzdolž celotnega
preučevanega območja namenjen izgradnji obvozne ceste.
Zadnja večja sprememba ni direktno vezana na območje ob Poljanski Sori, saj gre za območje med
glavno cesto skozi Žiri v smeri proti Škofji Loki in gospodarsko cono (območje 5). V občinskem
prostorskem načrtu je območje opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU), v
dolgoročnem planu pa je bilo območje predvideno kot stanovanjsko območje (stanovanja in obrtna
dejavnost).
Največ sprememb namenske rabe prostora je vezanih ravno na območje ob Poljanski Sori. Po
občinskem prostorskem načrtu je predvideno veliko večje poseganje na poplavno območje v
primerjavi z dolgoročnim planom Občine Škofja Loka.
Na poplavno ogroženem območju sta trenutno predvideni dve večji širitvi. V pripravi je podroben
prostorski načrt za območje šolsko-športnega kompleksa, ki naj bi vključeval izgradnjo večnamenske
športne dvorane, dozidavo šole, dozidavo vrtca, dozidavo in povezavo šole s kuhinjo in jedilnico ter
ureditev športnih, igralnih in ostalih javnih površin. Poleg tega je predvidena tudi izgradnja krožišča
na Jobstovi cesti ob Poljanski Sori.
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7.1.4 Poplavna nevarnost Žirov
Kljub temu da kartografski prikaz obsega poplav iz leta 1926, 1990 in 2012 ni bil mogoč, sem ocenila
obseg poplavnega območja v primeru pojava katastrofalnih poplav. Tako dobljeno območje je
predstavljalo okvir za nadaljnjo analizo poplavne ogroženosti. Poleg Poljanske Sore na
obravnavanem območju lahko poplavljata tudi potoka Račeva in Rakulk.
Poplave leta 1926 so prizadele velik del preučevanega območja. Poplavna voda je zalila del Starih
Žirov na levem bregu Poljanske Sore ter zelo velik del ravninskega sveta na desnem bregu Poljanske
Sore. Poplavljene so bile stanovanjske hiše ob Jobstovi cesti, cerkev sv. Martina in takrat še večinoma
travnate površine Žirovskega polja. Poplavljena je bila tudi hiša na levem bregu Poljanske Sore, ki
spada pod naselje Ledinica in stoji še danes, vendar je bila pred nekaj leti prenovljena.
Poplave leta 1990 so preučevano območje prizadele v veliko manjšem obsegu. Ponovno so bile
prizadete Stare Žiri in obsežno območje na desnem bregu Poljanske Sore. Stanovanjske hiše na levem
bregu Poljanske Sore, ki spadajo pod naselje Ledinica, niso bile prizadete, saj zaradi regulacije voda
ni prestopila bregov. To območje je bilo močno prizadeto ob poplavah leta 1982, saj regulacija takrat
še ni bila urejena.
Leta 2012 je Poljanska Sora poplavljala v veliko manjšem obsegu kot v letih 1926 in 1990. Poplavna
voda je ogrožala 31 stanovanjskih objektov, poplavila pa je tudi eno izmed glavnih vpadnic v mesto,
kar je Žiri za dve uri odrezalo od sveta (Beovič, 2012). Poplavljeno je bilo nogometno igrišče, kjer je
poplavna voda segala do tribun. Igrišče ni utrpelo večje škode, saj je bilo v tistem času še v fazi
izgradnje. Pomemben dejavnik pri zmanjševanju škode je predstavljala zaščitna ograja, ki je zadržala
večje dele plavine. Poleg tega ima igrišče urejeno drenažo, ki preprečuje daljše zadrževanje vode.
Poplavna voda je segala tudi do župnišča ob Jobstovi cesti, vendar kletnih prostorov ni poplavila.

7.1.5 Poplavna ogroženost Žirov
Na sliki 55 so prikazane stavbe po letu izgradnje, na sliki 56 pa je prikazana dejanska raba stavb na
obravnavanem območju. Na obravnavanem območju je bila večina objektov zgrajena pred letom
1990.
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Slika 55: Stavbe po letu izgradnje na območju Žirov

V obdobju po letu 1990 se je najbolj razširila gospodarska cona, v kateri je bilo zgrajenih osem novih
večjih industrijskih objektov. Poleg tega sta bila v sklopu gospodarske cone zgrajena dva gospodarska
objekta: en objekt za storitvene dejavnosti in en infrastrukturni objekt. Na južnem robu gospodarske
cone je bila leta 1999 zgrajena čistilna naprava, v letu 2013 pa je potekala njena rekonstrukcija.
Na območju naselja Ledinica ob strugi Poljanske Sore je bila po letu 1990 v večjem obsegu
obnovljena le ena hiša, zgrajen pa je bil manjši gospodarski objekt.
Južno od gospodarske cone, na območju med Račevo in glavno cesto skozi Žiri, so leta 2012 v
neposredni bližini Poljanske Sore zgradili novo nogometno igrišče. V sklopu šolskega objekta so po
letu 1990 glavnemu delu šole prizidali še vrtec. Poleg igrišča stoji na poplavnem območju tega dela
Žirov tudi župnišče. Staremu delu župnišča je bil leta 2008 prizidan novi del, v katerem so garažni
prostori in večnamenski družabni prostor.
Na desnem bregu Poljanske Sore, na območju med Poljansko Soro in Jobstovo cesto, je bil v letu
2009 zgrajen nov bencinski servis.
V Starih Žireh so bili zgrajeni trije novi stanovanjski objekti, en manjši gospodarski objekt in en
objekt za storitvene dejavnosti.
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Slika 56: Dejanska raba stavb na območju Žirov

Slika 57: Ogroženost stavb ob poplavah na območju Žirov
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Iz primerjave dejanske rabe stavb in stavb po letu izgradnje je razvidno, da so se po letu 1990 na
poplavna območja širile predvsem industrijske in storitvene dejavnosti. Na območju večje poplavne
nevarnosti ni bilo zgrajene niti ene nove stanovanjske stavbe. Je pa veliko bolj skrb vzbujajoča
predvidene širitve storitvenih dejavnosti v sklopu osnovne šole in cestnih površin na poplavno
območje.

7.1.6 Protipoplavni ukrepi v Žireh
Strategija prostorskega razvoja občine Žiri predvideva za naselja ob Poljanski Sori postavitev šestih
suhih zadrževalnikov na Poljanski Sori.
Vzdolž celotnega preučevanega območja je bila Poljanska Sora leta 1986 regulirana, a je struga zdaj
mestoma slabo vzdrževana. Regulacija je dobro vzdrževana na območju naselja Ledinica in je
pomembno vplivala na potek poplav leta 1990, saj hiše na levem bregu Poljanske Sore ob teh
poplavah niso bile prizadete.
Slika 58: Regulirana struga Poljanske Sore ob naselju Ledinica

Avtorica: J. Bernik, 17. junij 2014.
Za celotno preučevano območje občina Žiri pripravlja protipoplavno študijo, ki bo zaključena v letu
2014 in bo vključevala tudi vse predvidene protipoplavne ukrepe za poplavno območje ob Poljanski
Sori.

Poplavna ogroženost Gorenje vasi
Gorenja vas se je v upravno središče Občina Gorenja vas - Poljane razvila iz naselja z izrazitimi
trškimi značilnostmi, v katerem je ob osrednjem trgu nastalo zgoščeno trgovsko-storitveno jedro
(Občina Gorenja vas - Poljane, 2014). Naselje je doživelo nagel razvoj po drugi svetovni vojni, ko je
prišlo do združitve Gorenje vasi in skupine manjših vasi na obeh bregovih Poljanske Sore.
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Občinsko središče ima funkcijo lokalne uprave, zdravstveni dom in lekarno, komunalne dejavnosti,
osnovno šolo in vrtec, knjižnico in razna društva (gasilci, ribiči, športna društva in turistično društvo).
Del Gorenje vasi stoji na poplavni ravnici Poljanske Sore, del pa na vzpetem delu, ki postopoma
prehaja v hribovje. Severni del Gorenje vasi, tako imenovani Tabor, prehaja v Škofjeloško hribovje,
južni del pa meji na Škofjeloško in Polhograjsko hribovje. Gorenja vas je s 1176 prebivalci postala
največje naselje v občini (SURS, 2014).
Slika 59: Pogled na osrednji del Gorenje vasi

Vir: Občina Gorenja vas - Poljane, 2014.

7.2.1 Razvoj poselitve v Gorenji vasi
Razvoj poselitve na območju današnje Gorenje vasi se je začel na levem bregu Poljanske Sore ob
dolinski cesti, ki je povezovala Škofjo Loko in Žiri. Gručasto naselje je stalo na robu poplavne
ravnice, umaknjeno pod vznožje Škofjeloškega hribovja.
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Slika 60: Gorenja vas na starem vojaškem zemljevidu

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, 2007.
Slika 61: Gorenja vas na vojaškem zemljevidu iz obdobja 1806–1869

Vir: Zgodovinski zemljevidi Habsburške monarhije, 2014.
Ločeno od Gorenje vasi se je na desnem bregu reke, tik ob strugi, razvila Sestranska vas (Planina,
1974). Na tem mestu še danes stojijo mogočne domačije. Nekoliko odmaknjeno od desnega brega
Poljanske Sore, na rečni terasi, je bila vas Trata, ki je vključevala še zaselek Lajše na višji terasi
(Planina, 1974).
Preglednica 9: Gibanje števila prebivalcev v Gorenji vasi
Naselje

1890

1900 1910 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2012

Gorenja vas

611

567

619

530

565

612

791

830

Vir: Popis prebivalstva 1948–2002; Prebivalstvo po starosti …, 2013.
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1062 1155 1179

Pred drugo svetovno vojno je bilo v Gorenji vasi 64 hiš, v Sestranski vasi 15 in na Trati 47. (Planina,
1974). Kasnejši razvoj posameznih naselij je privedel do združitve in poenotenega poimenovanja
Gorenja vas. V letu 1974 je število vseh hiš naraslo na 161, kar je vključevalo 93 starih in 68 novih
hiš (Planina, 1974).
Tradicionalna raba tal na območju današnjega obsega Gorenje vasi so bili travniki in njive.
Postopoma so jih nadomestile urbane površine, del obširne poplavne ravnice pa je še vedno obdržal
tradicionalno rabo tal.

7.2.2 Območje preučevanja poplavne ogroženosti
Preučevano območje obsega zahodni del gorenjevaške poplavne ravnice, kjer je največja gostota
poselitve. Območje obsega oba bregova Poljanske Sore.
Na desnem bregu se je poselitev razširila proti vzhodu, kjer na terasi, umaknjeno od Poljanske Sore
in pritoka Brebovščica, leži Dolenja Dobrava. Na levem bregu se je poselitev prav tako umaknila pod
vznožje hribovja in razširila proti vzhodu. Med obema poselitvenima območjema in Poljansko Soro
so obsežne obdelovalne površine.
Ob glavni cesti, ki povezuje Gorenjo vas z Lučinami, na robu Trate stojijo industrijski objekti podjetja
Jelovica, d. d., ki so imeli v preteklosti pomembno zaposlitveno vlogo za okoliške prebivalce. Poleg
Jelovice je v Gorenji vasi deloval še obrat žirovske Alpine in škofjeloškega Šeširja.
Gorenjevaška ravnica je s treh strani obdana s hribovjem. Severni del območja, stari obcestni del
naselja, obdaja strmo pobočje Tabora, ki se vzpenja tik nad staro dolinsko cesto, na njegovem vznožju
pa stoji vrsta stanovanjskih hiš (Planina, 1974). Zahodni in južni del območja sta obdana z manjšimi
vrhovi Škofjeloškega hribovja in Polhograjskega hribovja.

7.2.3 Pregled predvidenih sprememb v okviru prostorskega načrta
Prostorsko ureditev na območju občine Gorenja vas - Poljane urejata Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Gorenja vas - Poljane, ki je stopil v veljavo 14. junija 2012, in Program priprave
strategije prostorskega razvoja Občine Gorenja vas - Poljane iz leta 2006.
Občinski prostorski načrt poudarja, da mora biti razvoj poselitve osredotočen na izboljšanje kakovosti
prostorskih ureditev v obstoječih območjih poselitve (Odlok o …, 2010). Poleg tega ima notranji
razvoj naselij prednost pred širjenjem na nova območja. Med prednostna območja sanacije med
drugim spada tudi razpršena gradnja v območju kulturne krajine Poljanske Sore (Odlok o …, 2010).
Občinski prostorski načrt določa poplavna območja ob Poljanski Sori in pritokih (Kopačnici,
Hobovščici, Trebišniku, Ločivnici, Brebovščici in Volaščici), kjer se pojavljajo redne poplave. Kot
problematična območja so izpostavljena predvsem območja Gorenje vasi, Žabje vasi, Dobja in Poljan
(Odlok o …, 2010). Na teh območjih se obseg poplavnih območij ne sme zmanjševati in se morajo
vzdrževati v naravnih razmerah, poleg tega morajo vse ureditve potekati tako, da ne prihaja do
poslabšanja poplavne varnosti (Odlok o …, 2010).
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane (2010) opredeljuje tudi urejanje
prostora in izvajanje posegov v obvodnem prostoru. Ob Poljanski Sori je določen varstveni pas v
širini 40 m od zgornjega roba brežine izven naselij in 15 m v naseljih (Odlok o …, 2010). V tem pasu
je gradnja objektov in trajnih ovir prepovedana. Za potrebe gradnje mlinov, žag in malih
hidroelektrarn pa je lahko odmik od vodotoka manjši (Odlok o …, 2010). Na ostalih poplavno
ogroženih območjih je gradnja možna le v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje
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dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).
Slika 62: Namenska raba prostora na območju Gorenje vasi

Namenska raba prostora na območju Gorenje vasi je na podlagi občinskega prostorskega načrta
prikazana na sliki 62. Poleg tega so na sliki prikazane tudi spremembe, ki se navezujejo na namensko
rabo prostora v dolgoročnem planu Občine Škofja Loka.
Na preučevanem območju so vse spremembe vezane na območje ob strugi Poljanske Sore. Prvi del
sprememb se navezuje na levi breg Poljanske Sore. Povsem zahodni del preučevanega območja
(območje 1) je bil v dolgoročnem planu opredeljen kot območje, namenjeno pretežno stanovanjskim
objektom oziroma kmečkim gospodarstvom, v občinskem prostorskem načrtu pa je opredeljeno kot
prvo kmetijsko območje (K1). Vzhodno od območja 1 (območje 2), je prav tako prišlo do spremembe,
saj je območje centralnih dejavnosti nadomestilo območje površine cest (PC).
Južni del poselitvenega območja Gorenje vasi na levem bregu Poljanske Sore (območje 3) je bil v
dolgoročnem planu z vidika namenske rabe opredeljen kot območje centralnih dejavnosti (oskrbnih
in storitvenih dejavnosti) in kot stanovanjsko območje (stanovanjska in centralna dejavnost). V
občinskem prostorskem načrtu pa je ta del opredeljen kot območje površine cest (PC), saj naj bi na
tem mestu potekala obvozna cesta mimo Gorenje vasi. Obvozna cesta obsega območje od vstopnega
krožišča, ki je nadomestilo že obstoječe križišče z regionalno cesto skozi Gorenjo vas, in se v dolžini
približno 600 m nadaljuje neposredno ob levem bregu Poljanske Sore do priključka na obstoječi
cestni koridor regionalne ceste v smeri proti Hotavljam (Sklep o začetku …, 2008). V letu 2013 so se
začela izvajati gradbena dela rušitve objektov, nasip ceste in gradnja podpornega zidu ceste. V letu
2014 poteka ureditev protipoplavnega zidu ob strugi Poljanske Sore in nadaljnja gradnja ceste. Za
potrebe izgradnje obvoznice so na tem območju porušili dva stanovanjska objekta in dva poslovnostanovanjska objekta.
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Poleg tega je prišlo do spremembe namenske rabe prostora tudi vzhodno od novozgrajenega krožišča
(območje 7), kjer je bil leta 2013 zgrajen nov bencinski servis. V občinskem prostorskem načrtu je
območje opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU), v dolgoročnem planu pa je
bilo opredeljeno kot prvo kmetijsko območje.
Drugi del sprememb namenske rabe prostora se navezuje na desni breg Poljanske Sore. Gre za manjša
območja spremembe. Območje 4 je bilo v dolgoročnem planu opredeljeno kot stanovanjsko območje
(stanovanjska in centralna dejavnost), v občinskem prostorskem načrtu pa je opredeljeno kot prvo
kmetijsko območje. Prav tako je bilo v dolgoročnem planu kot stanovanjsko območje (stanovanjska
in centralna dejavnost) opredeljeno tudi območje 5, območje 6 pa kot območje centralnih dejavnosti
(oskrbnih in storitvenih dejavnosti). V občinskem prostorskem načrtu sta obe ti območji opredeljeni
kot najboljše kmetijsko zemljišče (K1).
Na območju preučevanja poleg izgradnje obvoznice v načrtu trenutno ni večjih širitev oziroma
posegov na poplavno območje.

7.2.4 Poplavna nevarnost Gorenje vasi
Kartiranje obsega poplav leta 1926 na območju Gorenje vasi je bilo dokaj zahtevno delo, saj o
takratnem dogajanju obstaja le malo zapisov, poleg tega ljudje večinoma ne vedo več, kako visoke
so bile takrat vode. K nepoznavanju poplavnega dogajanja je veliko prispevala tudi struktura
prebivalcev, saj na preučevanem območju prebiva kar nekaj na novo priseljenih prebivalcev.
Slika 63: Obseg poplav leta 1926 na območju Gorenje vasi

Poplavna voda je ogrožala predvsem strnjeno poseljeni del Gorenje vasi, saj je poplavila hiše v
Sestranski vasi na desnem bregu Poljanske Sore, kjer je segala do prve rečne terase. Prav tako je
Poljanska Sora poplavljala tudi na levem bregu, vendar je bila poselitev nekoliko bolj odmaknjena
od rečne struge. Dolvodno se je poplavna voda v večjem obsegu razlila od glavnega mostu čez
Poljansko Soro navzdol, na območje obdelovalnih površin.
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Slika 64: Obseg poplav leta 1990 na območju Gorenje vasi

Poplave leta 1990 so ogrožale manj stanovanjskih hiš kot leta 1926. Na desnem bregu Poljanske Sore,
med pokopališčem in mostom za pešce v Sestranski vasi, je poplavna voda segala do prvih
stanovanjskih hiš. Na levem bregu Poljanske Sore pa je bil pod starim vaškim jedrom travnik, po
katerem se je poplavna voda lepo razlila, s tem pa se je zmanjšala ogroženost hiš v starem delu naselja.
Poplavljene so bile hiše dolvodno od starega dela naselja, na območju Gasilske ulice.
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Slika 65: Obseg poplav leta 2012 na območju Gorenje vasi

Poplave leta 2012 so bile glede na obseg in učinke v primerjavi z letoma 1926 in 1990 veliko manjše,
saj se je poplavna voda le mestoma razlivala čez rob rečne struge. Ponovno je bil delno poplavljen
travnik na levem bregu Poljanske Sore in kmetijske površine dolvodno od glavnega mostu čez
Poljansko Soro.
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7.2.5 Poplavna ogroženost Gorenje vasi
Slika 66: Stavbe na območju Gorenje vasi po letu izgradnje

Na obravnavanem področju je bilo po letu 1990 na poplavnem območju Poljanske Sore zgrajenih
deset novih stanovanjskih objektov. Eden od njih stoji na desnem bregu Poljanske Sore, zahodno od
pokopališča. Vzdolž celotnega desnega brega do mostu za pešce stojijo še en stanovanjski objekt in
dva gospodarska objekta, ki so bili prav tako zgrajeni po letu 1990. Vsi objekti so na območju
ekstremnih poplav. Ostali stanovanjski objekti, zgrajeni po letu 1990, so na levem bregu Poljanske
Sore. Od tega sta poplavno najbolj ogrožena stanovanjska objekta vzhodno od krožišča. Na tem
območju se nahajata še bencinski servis, ki je bil zgrajen v letu 2013, in industrijski objekt, ki je bil
prav tako zgrajen po letu 1990. Zahodno od krožišča je bilo na območju ekstremnih poplav po letu
1990 zgrajenih pet novih stanovanjskih objektov.

98

Slika 67: Dejanska raba stavb na območju Gorenje vasi

Slika 68: Ogroženost stavb ob poplavah leta 1990 na območju Gorenje vasi

99

Po letu 1990 so se na poplavno najbolj ogroženo območje širili predvsem stanovanjski objekti.
Najbolj izpostavljeni so novozgrajeni objekti na levem bregu Poljanske Sore, vzhodno od krožišča.
Poleg same lege na poplavnem območju so ogroženi predvsem zato, ker niso zaščiteni z nobenim
protipoplavnim ukrepom. Vsi ostali objekti, ki stojijo gorvodno ob rečni strugi, so zaščiteni s
protipoplavnim zidom, ki so ga zgradili na obeh bregovih Poljanske Sore.

7.2.6 Protipoplavni ukrepi v Gorenji vasi
Strategija prostorskega razvoja občine Gorenja vas - Poljane na območju celotne občine predvideva
izgradnjo suhih zadrževalnikov, ki naj bi bili na pritokih Poljanske Sore (Kebrovec, Delnišnica,
Brebovščica, Potoška grapa in Kopačnica) (Odlok o strategiji …, 2010).
Slika 69: Protipoplavni zid na desnem bregu Poljanske Sore v Gorenji vasi

Avtorica: J. Bernik, 20. september 2014.
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Slika 70: Utrjena brežina na levem bregu Poljanske Sore v Gorenji vasi

Avtorica: J. Bernik, 20. september 2014.
Na preučevanem območju so na desnem bregu Poljanske Sore za potrebe izgradnje obvoznice začeli
z urejanjem protipoplavnega zidu na projektirani koti Q(100) s 50 cm varnostnega nadvišanja (Odlok
o občinskem …, 2010). Prav tako je tudi na levem bregu Poljanske Sore v gradnji protipoplavni zid
na projektirani koti Q(100) (Odlok o občinskem …, 2010). V sklopu izgradnje obvoznice je
predvidena še izgradnja cevnega prepusta za odvajanje zalednih vod in komunikacijo poplavnih vod
skozi cestno telo (Odlok o občinskem …, 2010) ter cevni prepust v dolžini 400 m, ki bo preprečeval
prelivanje poplavnih vod severno od obvoznice (Odlok o občinskem …, 2010).

Poplavna ogroženost Poljan nad Škofjo Loko
Poljanska dolina je dobila ime ravno po Poljanah, ki so bile dolgo časa središče doline. Naselje je
bilo prvič omenjeno v listinah iz 12. stoletja in se je kasneje razvilo v staro vas z gručastim jedrom.
Naselje se je razvilo na levem bregu Poljanske Sore, tik ob vznožju hribovja, ter ob vodotoku
Ločivnica, ki se steka v Poljansko Soro.
Danes imajo Poljane 436 prebivalcev in so poleg Gorenje vasi drugo občinsko središče (SURS, 2014).
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Slika 71: Poljane nad Škofjo Loko

Avtorica: J. Bernik, 20. september 2014

7.3.1 Razvoj poselitve v Poljanah nad Škofjo Loko
Preučevano območje obsega del starega vaškega jedra Poljan nad Škofjo Loko na levem bregu
Poljanske Sore ter poselitveno območje vzhodno in zahodno ob glavni cesti, ki povezuje Škofjo Loko
in Gorenjo vas. Na desnem bregu Poljanske Sore območje obsega naselje Predmost, vključno z
bližnjim območjem cerkve sv. Martina, in del naselja Hotovlja.
Staro gručasto poselitveno jedro Poljan nad Škofjo Loko leži na levem bregu Poljanske Sore, ob
pritoku Ločivnica. Poselitev se je kasneje širila predvsem vzhodno in zahodno od starega vaškega
jedra. Prav tako se je postopoma razvijala tudi poselitev na desnem bregu Poljanske Sore. Sprva je
bilo le nekaj posameznih hiš na območju današnjih naselij Predmost in Hotovlja ter ob sotočju
Hotoveljščice in Poljanske Sore. Naselje Predmost je omenjeno v urbarju iz leta 1291, kar dokazuje,
da je tam že v tistem času stala cerkev sv. Martina (Šifrar, 2003).
Slika 72: Poljane nad Škofjo Loko na starem vojaškem zemljevidu

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, 2007.
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Slika 73: Poljane nad Škofjo Loko na vojaškem zemljevidu iz obdobja 1806–1869

Vir: Zgodovinski zemljevidi Habsburške monarhije, 2014.
Kasneje se je poselitev širila ob robu poplavne ravnice, tako da je prišlo do kasnejše združitve naselij
Predmost in Hotovlja.
Nadaljnja širitev poselitve je predvidena predvsem na južnih pobočjih doline. V naseljih Predmost in
Hotovlja pa je predvidena le zapolnitev obstoječe zazidave.

7.3.2 Pregled predvidenih sprememb v okviru prostorskega načrta
Za območje Poljan nad Škofjo Loko veljajo isti prostorski dokumenti kot za naselje Gorenja vas, saj
obe območji spadata pod občino Gorenja vas - Poljane.
Slika 74: Namenska raba prostora na območju Poljan nad Škofjo Loko
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Na sliki 74 je prikazana namenska raba prostora, skladno z dolgoročnim planom Občine Gorenja
vas - Poljane. Na sliki so prikazane tudi spremembe, vezane na namensko rabo prostora Občinskega
prostorskega načrta občine Gorenja vas - Poljane. Na obravnavanem območju je prišlo do sprememb
na levem bregu Poljanske Sore ob glavni cesti Škofja Loka–Žiri (območje 1), na območju glavnega
križišča (območje 2) in okoliških površin (območje 3) ter na območju cerkve sv. Martina na desnem
bregu Poljanske Sore.
Območje 1 je bilo v dolgoročnem planu opredeljeno kot prvo kmetijsko območje, v občinskem
prostorskem načrtu pa je območje namenjeno parkovnim površinam (ZP). Prav tako je bilo v
dolgoročnem planu kot prvo kmetijsko območje opredeljeno tudi območje 2, ki je sedaj v občinskem
prostorskem načrtu namenjeno centralnim dejavnostim (CU).
V občinskem prostorskem načrtu sta opredeljeni kot območji centralnih dejavnosti (CU) tudi območji
3 in 4, ki sta bili v dolgoročnem planu opredeljeni kot območje proizvodnih in storitvenih dejavnosti
oziroma kot stanovanjsko območje.
Na obravnavanem območju so trenutno v skladu s Sklepom o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja POL52-8 Poljane (Uradni list RS, 47/2011)
predvidene spremembe na območju od začetka centra Poljan nad Škofjo Loko do uvoza za osnovno
šolo Poljane. Prav tako je trenutno v pripravi podrobni prostorski načrt za ureditev vaškega jedra
Poljan nad Škofjo Loko (Uradni list RS, 52/2012). Vendar se nobena od sprememb neposredno ne
navezuje na poplavno območje Poljanske Sore.

Poplavna nevarnost Poljan nad Škofjo Loko
Med najbolj poplavno ogroženimi deli preučevanega območja so stanovanjske hiše ob glavnem
križišču na levem bregu Poljanske Sore, območje cerkve in bližnjih stanovanjskih hiš, poseljeno
območje vzhodno od glavnega križišča na levem bregu Poljanske Sore ter hiše na sotočju Poljanske
Sore in Hotoveljščice. Pomembna poplavna točka je tudi na levem bregu, ob glavnem mostu čez
Poljansko Soro pri transformatorski postaji, kjer reka običajno dokaj hitro poplavlja. Ko Poljanska
Sora poplavi na tem mestu, so prebivalci Predmosta in Hotovlje odrezani od sveta.
Katastrofalne poplave leta 1926 so prizadele skoraj celotno preučevano območje. Na severu je
poplavna voda segala vse do nekdanje glavne ceste, ki je povezovala Škofjo Loko in Žiri. Na jugu je
voda segala do vrha prve rečne terase, na kateri so že stale posamezne hiše. Ob poplavah je močno
narasla tudi Hotoveljščica, ki je ogrožala posamezne hiše pred sotočjem s Poljansko Soro. Povsem
na zahodu preučevanega območja, na desnem bregu Poljanske Sore, je visoka voda ogrožala
stanovanjsko hišo Predmost 1. Poplavna voda je namreč poplavila del bivalnih prostorov.
Ker je bila poselitev redkejša kot danes, so bile ob poplavah leta 1926 prizadete večinoma kmetijske
površine.
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Slika 75: Obseg poplav leta 1926 na območju Poljan nad Škofjo Loko

Poplave leta 1990 so prizadele nekoliko manjše območje kot poplave leta 1926. Kljub temu pa je bil
obseg poplavnega območja podoben. Visoka voda je poplavila glavni most čez Poljansko Soro, ki
povezuje Hotovljo in Predmost s Poljanami nad Škofjo Loko.
Ob visokih vodah naraste tudi potok Ločivnica, ki se v Poljansko Soro steka na območju glavnega
križišča v Poljanah nad Škofjo Loko. Potok ogroža predvsem hiše tik ob strugi ter hiše na sotočju
Poljanske Sore in Ločivnice. Ob poplavah leta 1990 so bili na tem mestu poplavljeni kletni prostori
stanovanjskih hiš.
Severno od glavne ceste Škofja Loka–Žiri je visoka voda poplavila obrat podjetja Polycom, ki je bil
zgrajen leta 1959 in v kasnejših poplavah ni bil nikoli več poplavljen. Poleg tega je poplavna voda
ogrožala tudi celotno vrsto hiš, ki se nahajajo vzporedno s cesto. Na tem območju nimajo težav le s
poplavno vodo, temveč tudi s talno vodo, saj so hiše podkletene, in ko Poljanska Sora prestopi
bregove, jim talna voda zalije kletne prostore.
Na desnem bregu Poljanske Sore je bila poplavljena cerkev, voda je segala tudi do oken pri župnišču.
Na območju naselja Predmost pa je poplavna voda segala do dvorišč hiš, ki stojijo na robu travnika.
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Slika 76: Obseg poplav leta 1990 na območju Poljan nad Škofjo Loko

Obseg poplav leta 2012 je bil precej manjši v primerjavi s poplavami leta 1990. Večinoma so bile
poplavljene kmetijske površine na obeh bregovih Poljanske Sore. Poplavna voda je bila najvišja na
območju cerkve. Prav tako so bile ponovno ogrožene hiše ob glavnem križišču na levem bregu
Poljanske Sore. V stanovanjski hiši Poljane nad Škofjo Loko 26 so imeli v kleti 20 cm vode. Poplavna
voda je na območju stanovanjske hiše Predmost 1 ob teh poplavah segala do makadamske poti pod
hišo. Hiša je na tem mestu stala že okrog leta 1800.
V največjem obsegu se je poplavna voda razlila po travniku pod naseljema Predmost in Hotovlja,
vendar pri tem ni poplavila stanovanjskih hiš, saj so povsem umaknjene na rob travnika, tik pod prvo
rečno teraso.
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Slika 77: Obseg poplav leta 2012 na območju Poljan nad Škofjo Loko

Slika 78: Stavbe na območju Poljan nad Škofjo Loko po letu izgradnje
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Po letu 1990 so bili na južnem robu poplavnega območja zgrajeni štirje novi stanovanjski objekti,
dva stanovanjska objekta pa sta bila dozidana. Vsi objekti razen enega stojijo ali na rečni terasi ali
povsem na robu travnika pod rečno teraso in niso na območju največje poplavne ogroženosti. En
stanovanjski objekt (Predmost 34) pa stoji na robu travnika, povsem na poplavnem območju.
Poleg tega je bil po letu 1990 na desnem bregu Poljanske Sore, na sotočju s Hotoveljščico, zgrajen še
nov manjši gospodarski objekt, ki je prav tako na robu poplavnega območja.
Na levem bregu Poljanske Sore sta bila po letu 1990 na poplavnem območju zgrajena dva nova
objekta, pomožni industrijski objekt podjetja Polycom in avtomehanična delavnica. Vsi ostali
gradbeni posegi na poplavno območje so vezani na obdobje pred letom 1990.
Slika 79: Dejanska raba stavb na območju Poljan nad Škofjo Loko
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Slika 80: Ogroženost stavb ob poplavah leta 1990 na območju Poljan nad Škofjo Loko

7.4.1 Protipoplavni ukrepi v Poljanah nad Škofjo Loko
Na preučevanem območju so doslej izvedli kar nekaj protipoplavnih ukrepov, predvsem za zaščito
stanovanjskih hiš. Prebivalci so večinoma sami poskrbeli za varnost. Na robu poplavnega območja
na jugu preučevanega območja je bila leta 2008 zgrajena stanovanjska hiša, ki je v primeru pojava
ekstremnih poplav močno ogrožena. Gre za montažno hišo na manjšem umetno nasutem nasipu, ki
ima dvignjene temelje ter ni podkletena. Poleg tega je na severnem delu hiše zgrajen protipoplavni
zid.
Slika 81: Protipoplavni zid ob novogradnji v Poljanah nad Škofjo Loko

Avtorica: J. Bernik, 31. maj 2014.
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Na levem bregu Poljanske Sore, med strugo reke in glavno cesto Škofja Loka–Žiri, je bila leta 1983
zgrajena stanovanjska hiša, ki ima od leta 2006 ob hiši manjši nasip. Poleg tega so na robu dvorišča,
tik nad strugo Poljanske Sore, utrdili škarpo. Na tem območju so v letu 2013 končali tudi z delno
utrditvijo brežine Poljanske Sore.
Slika 82: Protipoplavni nasip v Poljanah nad Škofjo Loko

Avtorica: J. Bernik, 31. maj 2014.
Slika 83: Del utrjene brežine ob Poljanski Sori v Poljanah nad Škofjo Loko

Avtorica: J. Bernik, 31. maj 2014.
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Na območju Poljan nad Škofjo Loko sicer ni večjih protipoplavnih ukrepov, vezanih na neposredno
bližino struge Poljanske Sore. Vzhodno od glavnega križišča so za odtekanje vode poskrbeli tako,
da so ob izgradnji glavne ceste Škofja Loka–Žiri leta 1966 zgradili prepuste skozi cesto.

Poplavna ogroženost Škofje Loke
Škofja Loka stoji ob sotočju Poljanske in Selške Sore, na stiku med Škofjeloškim hribovjem in
Sorškim poljem. Arheološke najdbe kažejo, da je bilo škofjeloško območje naseljeno že v bakreni
dobi, sam razvoj mesta pa se je začel že v zgodnjem srednjem veku. Mesto velja za eno najbolje
ohranjenih srednjeveških mest v Sloveniji.
V diplomskem delu sem v Poljansko dolino umestila del Škofje Loke zahodno od sotočja obeh Sor
navzgor ob Poljanski Sori. Območje obsega del Puštala, Kopališko ulico, Karlovec, del Poljanske
ceste, Studenec, naselje Za Brajdo in del naselja Na Dobravi. Preučevano območje leži neposredno
ob strugi Poljanske Sore, razen naselij Za Brajdo in Na Dobravi, ki stojita na rečni terasi.
Slika 84: Pogled na del preučevanega območja s Poljanske ceste proti Puštalu

Avtorica: J. Bernik, 21. september 2013

7.5.1 Razvoj poselitve v Škofji Loki
Staro mestno jedro Škofje Loke se je razvilo na dveh rečnih terasah nad sotočjem Poljanske in Selške
Sore. Ker na tem mestu ni bilo dovolj prostora za nadaljnjo širitev, se je začelo mesto širiti na
nekdanje kmetijske površine, ki so obdajale staro mestno jedro (Žontar, 1998).
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Slika 85: Škofja Loka na starem vojaškem zemljevidu

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, 2007.
Slika 86: Škofja Loka na vojaškem zemljevidu iz obdobja 1806–1869

Vir: Zgodovinski zemljevidi Habsburške monarhije, 2014.
S širitvijo ožjega mestnega jedra se je začel uveljavljati pojem predmestij. Nastala so večinoma po
16. stoletju, ob koncu pogostih vojn in turških napadov, ko je postalo bivanje zunaj mestnega obzidja
varno (Žontar, 1998). V 17. stoletju se omenja predmestje Karlovec, ki sega od južnega roba
Mestnega trga vzdolž Poljanske ceste in je del obravnavanega območja. Predmestje je danes
razdeljeno na dva dela: zgornji del spada pod Poljansko cesto, spodnji del pa pod Kopališko ulico.
Do sredine 19. stoletja se je poselitev v Karlovcu hitro širila, saj je bilo na voljo dovolj razpoložljivega
prostora za gradnjo hiš (Žontar, 1998).
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Drugo predmestje, ki je del preučevanja, je Studenec, nekakšen pas med Spodnjim trgom na zahodu
in sotočjem obeh Sor na vzhodu. Južni del Studenca se širi v smeri proti Poljanski dolini do Kopališke
ulice ob Poljanski Sori.
Na obravnavanem območju je tudi Puštal, ki ga štejem za predmestje, čeprav ga Poljanska Sora loči
od mestnega jedra, vendar je imel ves čas izrazit značaj predmestja (Lojk, 1964).
Preglednica 10: Spreminjanje števila hiš v predmestjih Karlovec in Studenec
Predmestje

1921

1931

1940

Karlovec

49

72

55*

Studenec

25

21

22

Vir: Štukl, 1972
* Po letu 1940 je stopila v veljavo nova delitev in ni več ločenih podatkov po delih Škofje Loke.

Karlovec in Studenec sta bila pozidana že pred prvo svetovno vojno. Zaradi gospodarske krize se po
prvi svetovni vojni na območju celotne Škofje Loke ni skoraj nič gradilo. Veliko bolj dinamična
gradnja je bila pred drugo svetovno vojno, ko so potekale številne obnove hiš. V tem času je potekala
tudi obnova ob poplavah leta 1926 prizadetih hiš na Studencu (Lojk, 1964).
Med obema svetovnima vojnama je bilo v Karlovcu in na Studencu zgrajena le peščica hiš, večina ob
Poljanski cesti v smeri proti Poljanski dolini (Lojk, 1964). V tistem času se je poselitev močno
razširila v Puštalu. Pred prvo svetovno vojno je bil Puštal majhen, po njej pa se je poselitev postopoma
širila tako ob Poljanski Sori kot tudi v smeri doline Hrastnice (Lojk, 1964). Po drugi svetovni vojni
je glavni del širitve predmestij potekal ravno v Puštalu, kjer je bilo na voljo še dovolj prostora za
širitev, nato pa se je težišče gradnje prestavilo na Trato, na glavno teraso Sorškega polja. Tam so bili
tudi reliefni pogoji veliko bolj primerni kot že poseljen in utesnjen prostor v Karlovcu in na Studencu.
Po drugi svetovni vojni se je poselitev širila tudi na skrajnem jugozahodnem delu Poljanske ceste,
kjer je zraslo naselje Za Brajdo (Štukl, 1972). Naselje je povsem ločeno od starega predmestja in ga
ne umeščam v predmestje Karlovec.

7.5.2 Pregled predvidenih sprememb v okviru prostorskega načrta
Na področju prostorskega planiranja je v občini Škofja Loka leta 2004 stopil v veljavo prostorski plan
občine, ki je bil sprejet v skladu z Zakonom o urejanju prostora iz leta 1984, kljub temu da je leta
2003 stopil v veljavo nov zakon. Prostorski plan sta dopolnjevala dva odloka, in sicer Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
podeželje Občine Škofja Loka.
V letu 2013 je za območje Občine Škofja Loka stopil v veljavo Občinski prostorski načrt, ki združuje
poleg prostorskega plana in prostorskih ureditvenih pogojev tudi strategijo prostorskega razvoja.
Skladno z občinskim prostorskim načrtom naj bi se razvoj poselitve in dejavnosti prednostno usmerjal
na območje Škofje Loke, kjer naj bi se izkoriščale predvsem nezadostno in neprimerno izkoriščene
obstoječe površine (Odlok o …, 2013). Razvoj urbanih površin naj bi potekal na območjih, ki jih ne
ogrožajo naravne ali druge nesreče (Odlok o … 2013). V primeru, da so na takšnih območjih že
prisotne dejavnosti, pa naj bi potekalo preusmerjanje le-teh.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka navaja sledeče usmeritve za razvoj
poselitve in gospodarskih dejavnosti: »Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
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dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
zmanjševali varnost pred delovanjem škodljivih voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja
…« (Odlok o …, 2013, 34. člen). Poleg tega ta odlok na poplavnih območjih prepoveduje načrtovanje
prostorske ureditve oziroma dejavnosti, ki lahko vplivajo na obseg poplav. Odlok opredeljuje
območja pojavljanja poplav v občini Škofja Loka na Poljanski Sori, na Selški Sori, na Sori dolvodno
od sotočja, na Luši s pritoki in na Hrastnici (Odlok o …, 2013).
Podrobnejši pogoji prostorskega razvoja na poplavnih območjih so navedeni v 83. členu Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka. Na območjih, kjer so izdelane karte poplavne
nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju posegov v prostor potrebno
upoštevati pogoje in omejitve za posege na poplavno ogroženih območjih (Odlok o …, 2013). V
primeru načrtovanja novih ureditev prostora oziroma posegov v prostor, ki povečujejo že obstoječo
poplavno ogroženost, je potrebno načrtovati izgradnjo oziroma ureditev omilitvenih ukrepov za
zmanjšanje poplavne ogroženosti. Kljub vsemu so na poplavnem območju dopustni le posegi v
prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in
dejavnosti pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah (Odlok o …, 2013).
V občinskem prostorskem načrtu je izpostavljena tudi problematika poplavne varnosti mesta Škofja
Loka. Za potrebe varstva pred poplavami predvideva občinski prostorski načrt izdelavo ustreznih
strokovnih podlag, ki določajo potrebne ukrepe (Odlok o …, 2013).
Občinski prostorski načrt ne navaja ločenih območij rednih in ekstremnih poplav, vendar so izvedbeni
pogoji za gradnjo na stanovanjskih območjih zelo dobro opredeljeni, saj so za vsako območje
navedeni možni oziroma dovoljeni posegi v prostor, njihova namembnost ter merila in pogoji za
oblikovanje. Na poplavno ogroženih stanovanjskih območjih je poplavna nevarnost v izvedbenih
pogojih dobro opredeljena.
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Slika 87: Namenska raba prostora na območju Škofje Loke

Na sliki 87 je prikazana namenska raba prostora na območju Škofje Loke po občinskem prostorskem
načrtu in spremembe namenske rabe prostora po dolgoročnem planu Občine Škofja Loka. Do
sprememb je prišlo vzdolž celotnega obravnavanega območja, največ pa jih je vezanih na območje,
kjer je predvidena nova trasa obvozne ceste.
V dolgoročnem planu občine sta bili območji 1 in 2 opredeljeni kot prvo kmetijsko območje, v
občinskem prostorskem načrtu pa sta opredeljeni kot območje za oddih, rekreacijo in šport (ZS) ter
kot območje okoljske infrastrukture (O).
Na desnem bregu Poljanske Sore, kjer naj bi potekala nova obvozna cesta, je prišlo do kar nekaj
sprememb. V dolgoročnem planu je bilo območje na desnem bregu Poljanske Sore, tik ob strugi
(območji 3 in 4), namenjeno trajno varovanim gozdovom. V občinskem prostorskem načrtu pa je
območje namenjeno tako gozdovom (G) kot tudi najboljšim in drugim kmetijskim površinam. Južno
(območji 5 in 6) in severovzhodno (območji 7 in 8) od rečne struge, na desnem bregu Poljanske Sore,
se je v občinskem prostorskem načrtu razširilo območje stanovanjskih površin (SS).
Prav tako je prišlo do spremembe namenske rabe prostora tik ob strugi reke, severno od letnega
kopališča v Puštalu, kjer so stanovanjska območja zamenjala manjša območja, namenjena oddihu,
rekreaciji in športu (ZS) (območje 9) in območja drugih zelenih površin (ZD) (območja 11, 12 in 13).
V Puštalu je prišlo do spremembe še na območju 10, ki je bilo v dolgoročnem planu opredeljeno kot
večje območje za športno in rekreacijsko dejavnost, v občinskem prostorskem načrtu pa je
opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU).
Tik pred sotočjem Poljanske in Selške Sore, na desnem bregu Poljanske Sore, je bil del območja
predviden za urejene parkovne površine. V novem občinskem prostorskem načrtu je prišlo do
spremembe namenske rabe prostora, saj je območje sedaj opredeljeno kot ostale prometne površine
(PO).
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Zadnja sprememba se prav tako navezuje na sotočje obeh Sor, kjer je na levem bregu Poljanske Sore
(območje 14) območje urejenih parkovnih površin zamenjalo območje, namenjeno centralnim
dejavnostim (CU).
Na preučevanem območju je skladno z občinskim prostorskim načrtom predvidenih kar nekaj
sprememb. V Puštalu je predvidena ureditev letnega naravnega kopališča kot razširitev in preureditev
nekdanjega mestnega kopališča ob jezu (Odlok o …, 2013). Prav tako je območje kopališča tudi ena
izmed možnih lokacij za ureditev zimskega bazena (Odlok o …, 2013).
Na območju kmetijskih površin pod naseljem Za Brajdo, na levem bregu Poljanske Sore, je ob reki
predvidena sonaravna ureditev pešpoti in kolesarske steze. Posegi v samo brežino in strugo Poljanske
Sore niso predvideni. Za potrebe rekreacije so ob strugi Poljanske Sore vzdolž celotnega
preučevanega območja predvidene manjše spremembe, npr. dostop za kanu (Odlok o …, 2013).
Dolvodno ob Poljanski Sori je na območju Studenca predvidena ureditev brežine Poljanske Sore in
dostopa do nje (Odlok o …, 2013). Na območju obstoječega nogometnega igrišča, na sotočju obeh
Sor, je ob izgradnji omilitvenih protipoplavnih ukrepov možna ureditev avtokampa in parkirišča za
avtodome.

7.5.3 Poplavna nevarnost Škofje Loke
Na podlagi hidrološke študije je bila za občino Škofja Loka izdelana karta poplavne nevarnosti. Karta
opredeljuje tri razrede poplavne nevarnosti – majhna, velika in srednja nevarnost. Na preučevanem
območju se pojavljajo vsi trije razredi. Med poplavno najbolj nevarna območja spada skrajni zahodni
rob preučevanega območja, del obdelovalnih in travniških površin pod naseljem Za Brajdo, območje
letnega kopališča v Puštalu in poselitveno območje ob strugi Poljanske Sore dolvodno od Hudičeve
brvi.
Kartografski prikaz obsega preteklih poplav temelji na kartografski podlagi Agencije Republike
Slovenije za okolje, omenjeni hidrološki študiji in terenskem delu. V zahodnem delu preučevanega
območja je prisotna zanimiva dinamika poplavljanja. Na skrajnem zahodnem robu se začne poplavna
voda sprva stekati proti sredini njivskih površin, od koder se steka dolvodno, vzporedno z rečno
strugo, nato se približa rečnemu bregu inse začne na tem mestu razlivati v večjem obsegu.
Na obseg poplav pod naseljem Za Brajdo lahko poleg Poljanske Sore vpliva tudi hudournik, ki ob
večjih padavinah priteka iz kamnoloma nad glavno cesto Škofja Loka–Žiri.
Pomemben dejavnik pri obsegu poplav na območju med Puštalskim jezom ter sotočjem Poljanske in
Selške Sore je sprememba dinamike rečne struge. Dolvodno od Puštalskega jezu je namreč struga
veliko bolj utesnjena, poplavna voda pa nima dovolj prostora za razlivanje.
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Slika 88: Obseg poplav leta 1926 na območju Škofje Loke

Na preučevanem območju so bile najobsežnejše poplave leta 1926. Le-te so skoraj povsem uničile
Fužinsko predmestje oziroma današnje območje Fužinske ulice in del Kopališke ulice (Lojk, 1964).
Prav tako je poplavna voda v večjem obsegu prizadela tudi poseljeno območje na desnem bregu
Poljanske Sore.
Pomemben dejavnik pri pojavu katastrofalnih poplav na območju kopališča v Puštalu je bilo nabiranje
večjih kosov plavin, kar je privedlo do zajezitve struge pri opornikih Hudičeve brvi. Zaradi zajezitve
je poplavna voda segala do slemena nekdanjega storitvenega objekta pri kopališču (Jeriha, 2007).
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Slika 89: Obseg poplav leta 1990 na območju Škofje Loke

Ob poplavah leta 1990 so bile poplavljene skoraj vse kmetijske površine pod naseljem Za Brajdo, del
Puštala nad Hudičevo brvjo, del Fužinske ulice in obsežen del poseljenega območja dolvodno od
Puštalskega mostu.
Večina hiš na Poljanski cesti in v naselju Za Brajdo je bila zgrajena med letoma 1955 in 1960. Hiše
so lepo umaknjene na rečno teraso, zato niso bile nikoli poplavljene.
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Slika 90: Obseg poplav leta 2012 na območju Škofje Loke

Tudi na območju Škofje Loke so bile poplave leta 2012 najmanj obsežne v primerjavi s poplavami v
letih 1926 in 1990. Poljanska Sora je poplavljala predvsem kmetijske površine pod naseljem Za
Brajdo, na območju kopališča v Puštalu ter na sotočju Poljanske in Selške Sore.
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Slika 91: Stavbe v Škofji Loki po letu izgradnje

Slika 92: Dejanska raba stavb v Škofji Loki
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Večina stanovanjskih hiš, zgrajenih po letu 1990, ni na območju rednih poplav. Na območju rednih
poplav izstopata predvsem stanovanjski in storitveni objekt na območju letnega kopališča v Puštalu.
Stanovanjska hiša je bila zgrajen leta 2010, pomožni storitveni objekt, namenjen gostinski dejavnosti,
pa v letu 2013. Le-ta je postavljen na rob poplavne ravnice, tik ob glavno cesto, vendar je kljub temu
močno poplavno ogrožen. V preteklosti je na območju kopališča že stal večji storitveni objekt, ki pa
je bil pred nekaj leti porušen. Območje kopališča je izredno poplavno ogroženo predvsem zaradi
spremembe dinamike struge, saj pride na tem mestu do lokalne zožitve struge. Poleg tega poplavno
ogroženost povečujejo večji kosi plavin, ki se lahko zagozdijo v jez, kar dodatno ovira odtekanje
visoke vode (Jeriha, 2007). Skladno z Zakonom o vodah spada območje puštalskega kopališča v
razred velike poplavne nevarnosti (Jeriha, 2007).
Poleg tega na robu poplavnega območja stoji tudi stanovanjska hiša pod naseljem Za Brajdo, ki je
bila zgrajena leta 1937 in ni bila do sedaj še nikoli poplavljena. Na tem mestu se namreč poplavna
voda zaradi reliefnih sprememb preliva mimo stanovanjskega objekta.
V pasu ekstremnih poplav je bilo po letu 1990 zgrajenih še nekaj stanovanjskih objektov na območju
Puštalskega mostu. Večjih posegov na poplavno območje Poljanske Sore po letu 1990 ni bilo, saj
struktura mesta tega niti ne omogoča. Na območju mesta je poselitvena struktura namreč izredno
strnjena in ne omogoča večjih širitev. Večja širitev stanovanjskega območja je skladno z občinskim
prostorskim načrtom predvidena na območju Žovšč, ki ležijo na desnem bregu Poljanske Sore, nad
predvideno traso obvozne ceste.
Slika 93: Ogroženost stavb ob poplavah leta 1990 na območju Škofje Loke
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7.5.4 Protipoplavni ukrepi v Škofji Loki
Na območju Škofje Loke so bili izvedeni trije večji protipoplavni ukrepi. Vse od Hudičeve brvi do
sotočja Poljanske in Selške Sore je reka v celoti regulirana. Prva regulacijska dela so potekala v
sklopu programa zavarovanih del na Poljanski Sori v Škofji Loki iz leta 1938. Regulacija je bila
kasneje obnovljena, danes pa je mestoma slabo vzdrževana.
Slika 94: Regulirana struga Poljanske Sore v Škofji Loki

Avtorica: J. Bernik, 20. september 2014
Leta 1999 je bil na območju kopališča v Puštalu obstoječi jez obnovljen kot dvostopenjski leseni
kaštni jez s širino 140 m in višino 2 m (Juran, Naglič, 2008). Študija rekonstrukcije kopališkega jezu
za povečanje poplavne varnosti na območju kopališča predstavlja tri možnosti – znižanje jezu,
prestavitev jezu dolvodno ali sprememba tlorisa jezu (Jeriha, 2007). Poseganje v samo konstrukcijo
je oteženo, saj je jez zaščiten kot kulturni spomenik.
Tudi zadnji protipoplavni ukrep je bil izveden na območju kopališča v Puštalu, kjer je kot del ureditve
območja postavljen protipoplavni nasip, predvsem za zaščito nekdanjega storitvenega objekta.
Urbanistični načrt Škofje Loke predvideva nadvišanje oziroma gradnjo ter ustrezno vzdrževanje
protipoplavnih nasipov in protipoplavnih zidov na odseku med Puštalskim jezom ter sotočjem
Poljanske in Selške Sore.
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Slika 95: Jez in nasip pri kopališču v Puštalu

Avtorica: J. Bernik, 20. september 2014
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8 ZAKLJUČEK
Vodotoki so s svojim delovanjem ustvarili svojevrsten življenjski prostor, v katerega je človek v toku
zgodovine posegal postopoma. V preteklosti so se pri širjenju naselij namreč izogibali nevarnim
poplavnim območjem. Pred 2. svetovno vojno so bili na poplavnih območjih le mlini in žage ter nekaj
poplavno ogroženih naselij (Komac, Natek, Zorn, 2008b). Kasneje so se na poplavno ogrožena
območja začele širiti celotne stanovanjske soseske. Človek se je do določene mere sicer prilagodil
naravnemu okolju, velikokrat pa je nespametno posegal vanj in močno spremenil naravne razmere.
Pomembno vlogo pri širitvi urbanizacije na poplavno ogrožena območja ima tudi interes
investitorjev, ki se ob načrtovanju širitev pogosto ne ozirajo na grožnje poplav in njihovo morebitno
stopnjevanje zaradi globalnih sprememb podnebja (Komac, Natek, Zorn, 2008b). V Sloveniji je
pozidanih skoraj 10 km2 poplavnih zemljišč, kar predstavlja več kot 3 % vseh stavb v celotni državi
(Komac, Natek, Zorn, 2008).
Obstoječa državna zakonodaja sicer upošteva poplavno nevarnost in omejuje gradnjo na poplavnih
območjih, vendar se posamezne občine prostorskega planiranja še vedno lotevajo bolj ali manj same,
v okviru občinskih prostorskih načrtov. Nemalokrat občinsko prostorsko načrtovanje povsem prezre
nevarnost poplav, kar močno vpliva na dolgoročni razvoj poselitve na teh območjih. V preteklosti
sprejeti občinski prostorski načrti namreč niso upoštevali poplavne nevarnosti, glavni razlogi za to so
predvsem v prevladi drugih interesov (gospodarskih in demografskih) ter nepoznavanju poplavnih
razmer in možnih rešitev za preprečevanje nastale škode. Posamezne občine dajejo v občinskih
prostorskih načrtih večji pomen poplavni ogroženosti šele v zadnjem obdobju. Zato so izdelave
poplavnih študij in vključevanje kart poplavne nevarnosti v občinske prostorske načrte bistvenega
pomena. Dobro poznavanje poplavnih razmer v urbanih območjih namreč pozitivno vpliva na
racionalno rabo prostora in celotno družbo.
Nepoznavanje ali zanikanje poplavne nevarnosti se dobro kaže tudi v Občinskem prostorskem načrtu
Občine Žiri, v katerem sta kot poplavno ogroženi navedeni le dve območji, kljub temu da je
pomemben del naselja na poplavno ogroženih območjih. Občinski prostorski načrt Občine Škofja
Loka, ki je bil sprejet v letu 2013, pa že izpostavlja problematiko poplavne ogroženosti in jo tudi
obravnava v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih. Poleg tega so za območje občine izdelali
podrobne karte poplavne nevarnosti.
Dosedanje slabe izkušnje in velika škoda zaradi poplav jasno kažejo, da bi morale biti poplave v
občinskih prostorskih načrtih veliko bolj celostno obravnavane, saj bi le tako omogočale razumevanje
območij rednih in ekstremnih poplav, to pa bi omogočalo podrobnejšo pripravo ustreznih ukrepov za
zmanjševanje škodljivega delovanja poplavnih voda.
Na podlagi izdelane primerjave dejanske rabe stavb, starosti stavb in namenske rabe prostora v okviru
občinskega prostorskega načrta moram deloma ovreči prvo delovno hipotezo. Poplave namreč na
posameznih delih preučevanih območij predstavljajo omejitveni dejavnik za prostorsko širitev
naselij. Omejitveni dejavnik za razvoj poselitve so v Gorenji vasi, Poljanah nad Škofjo Loko in v
Škofji Loki. Na vseh treh območjih namreč ni predvidenih večjih širitev. Za načrtovalce poplave v
Žireh ne predstavljajo pomembnejšega omejitvenega dejavnika oziroma le-te po obstoječem
prostorskem načrtu sploh niso prepoznane kot omejitveni dejavnik za širitev dejavnosti naselja.
Zmotno je mišljenje, da lahko človek s svojim delovanjem popolnoma prepreči poplavno dogajanje.
S protipoplavnimi ukrepi lahko le deloma vplivamo na potek poplavne vode in škodo, ki nastane ob
tem. Poleg tega poseganje v naravno okolje in spreminjanje naravnih danosti na eni strani sicer vpliva
na zmanjševanje poplavne ogroženosti, na drugi strani pa sproža niz prilagoditev novim okoliščinam.
Zato je v večini primerov prilagoditev naravnim danostim veliko boljša in predvsem cenejša rešitev
(Natek, 2003). Prostorsko planiranje na poplavnih območjih ne bi smelo temeljiti le na izgradnji
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protipoplavnih ukrepov, temveč bi moralo delovati kot celovit in učinkovit sistem, ki je podprt z
zakoni in strategijami, ki so jih deležne tudi občine.
Na podlagi opravljenega terenskega dela moram deloma ovreči tudi drugo delovno hipotezo. Ta
pravi: »Dosedanji vodogradbeni protipoplavni ukrepi so na območju Poljanske doline slabo
vzdrževani.« Hipoteza ne drži v celoti za vsa štiri območja preučevanja. Na območju Žirov so
vodogradbeni protipoplavni ukrepi res slabo vzdrževani, kar vpliva na obseg poplav. Na območju
Škofje Loke delovna hipoteza drži le deloma, saj regulacija dolvodno od Puštalskega jezu prav tako
ni vzdrževana. Je bila pa v letu 1999 opravljena rekonstrukcija Puštalskega jezu. Delovna hipoteza je
v celoti ovržena za območje Gorenje vasi, kjer ravno končujejo izgradnjo protipoplavnega zidu, in v
Poljanah nad Škofjo Loko, kjer so v letu 2013 deloma utrdili brežino Poljanske Sore.
Na preučevanem območju so glede na naravne danosti in obstoječo poselitev smiselni in možni
predvsem pasivni in alternativni protipoplavni ukrepi. Večina prebivalcev na poplavnih območjih se
je naučila živeti s poplavami in je temu primerno vsaj deloma prilagodila gradnjo. Poleg tega so se
naučili, kako ukrepati v primeru poplav oziroma kako se braniti pred njimi.
Po trenutnih smernicah prostorskega razvoja občin Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane naj bi se
poplavna ogroženost preučevanih naselij vsaj deloma zmanjšala. Zmanjšanje poplavne ogroženosti
je odvisna tudi od uvajanja protipoplavnih ukrepov, učinki katerih se bodo pokazali šele ob naslednjih
večjih poplavah.
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9 SUMMARY
Water courses have, by their own working, created a unique living space which has been gradually
invaded by the man during the course of history. While expanding settlements in the past, people
would avoid settling dangerous areas at risk for floods. Before World War II, flood risk areas were
settled only by mills and sawmills as well as a few smaller settlements (Komac, Natek, Zorn, 2008b).
Later, whole residential settlements would move into these areas. The man managed to adjust to the
natural surroundings to some extent, but has also unwisely interfered and significantly changed the
natural living conditions.
An important part in urbanisation of the areas at flood risk was also played by investors’ interest,
whose planned expansions often do not take into account the threat of floods and the rising level of
those threats due to global climate changes. (Komac, Natek, Zorn, 2008b).
In Slovenia, almost 10 km2 of flood risk areas are built-up, which presents over 3 per cent of all
buildings in Slovenia. (Komac, Natek, Zorn, 2008).
The existing legislature of Slovenia does take flood risk into account and limits construction in such
areas, however, individual municipalities are still left alone when dealing with spatial planning and
use local, municipal spatial plans to solve the problem. Often, municipal spatial planning completely
ignores the flood risks, which affects significantly the long-term settlement of these areas. In the past,
municipal spatial plans did not take flood risks into account mostly due to other interests (economic
and demographic) as well as ignorance of flood conditions and solutions to the damage already done.
Only lately, individual municipalities give greater significance to flood risks in their spatial planning.
That is why it is of vital importance to conduct flood risk studies and have them included in municipal
spatial plans. In-depth knowledge of flood conditions in urban areas has positive effect on the rational
use of land as well as society in general.
Ignorance and denying flood risks are showcased well in municipal spatial plan of the Žiri
Municipality in which only two areas are named as being at risk for flooding despite the fact that a
significant part of the town is in a flood risk area. The municipal spatial plan of the Škofja Loka
Municipality, approved in 2013, already includes and discusses the issue of flood risks. In addition,
detailed flood risk maps were made for the area of the entire municipality.
Negative experience and significant damage due to flooding so far have clearly shown that floods
should be dealt with in detail when preparing municipal spatial planning because that would bring a
better understanding of regular and severe flooding in the area. This would further provide an indepth plan to implement adequate measures in order to minimize the negative consequences of floods.
On the basis of comparing actual use of buildings, building age and land use under the municipal
spatial plan, I must partly refute the first working hypothesis. Namely floods in individual parts of
studied areas present a restrictive factor in expansion of housing developments. Floods are therefore
the restrictive factor to expanding developments in Gorenja vas, Poljane nad Škofja Loka and Škofja
Loka. There are no bigger expansions planned in any of the three areas. For developers in the town
of Žiri, however, floods do not present a significant restrictive factor in housing developments and
are not even listed as a restrictive factor to housing expansion in the current spatial plan.
It would be inaccurate to think that man can, with appropriate action, prevent any and all flooding.
Anti-flood measures only partly prevent flooding and change the course of flood waters as well as
minimise the damage caused by the floods. In addition, on one hand spatial intervention causing
changes in the natural environment diminishes flood risks but on the other hand creates the need for
a series of adjustments to the new conditions. That is why, in most cases, adjusting to the natural
resources is a much better and mainly cheaper solution (Natek, 2003). Spatial planning in flood risk
areas should not be based solely on the creation of anti-flood measures but should function as a
wholesome and effective system, supported by laws and strategies.
On the basis of conducted field work I must also partly refute my second working hypothesis which
states: “Anti-flood and water structure measures so far in the areas of the Poljanska dolina Valley
have been poorly maintained.” The hypothesis is not entirely confirmed in all four areas of study. In
the Žiri area, the anti-flood and water structure measures are indeed poorly managed which affects
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the range of flooding. In the Škofja Loka area, the working hypothesis is only partly confirmed
because regulation downstream from Puštal Dam is also not maintained. Though in 1999, a
substantial reconstruction of the Puštal Dam was conducted. The working hypothesis is entirely
refuted for the area of Gorenja vas, where they are currently finishing construction of an anti-flood
wall, and in Poljane nad Škofjo Loko, where in 2013 they partly fortified the embankment of the
Poljanska Sora river.
In the studied area, considering the natural resources and the existing population density, mostly
passive and alternative anti-flood measures can be put into place. The majority of population in flood
risk areas has learned to live with the floods and has consequently at least in part adjusted
construction. In addition, people have learned how to react in case of floods as well as how to protect
themselves from the consequences.
In accordance with current trends in spatial planning development in the Škofja Loka and Gorenja
vas – Poljane municipalities, the flood endangerment in studied areas should at least partly diminish.
Diminishing flood endangerment depends also on incorporating anti-flood measures, effects of which
will only be seen at the coming floods.
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