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»Reke živijo svoje življenje in človek jim težko zapoveduje. Skozi tisočletja si
same utirajo struge in izbirajo smeri morjem naproti ...«
… so besede pokojnega rečnega nadzornika F. Avšiča s Čateža ob svoji 70-letnici
(Kolbezen, 1991, str. 149).
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POPLAVNA OGROŽENOST BAŠKE GRAPE
IZVLEČEK
Več kot 300.000 ha površja (15 %) v Sloveniji je poplavno ogroženih. Od tega je kar 237.000
ha poplavljenega zaradi hudourniških poplav. Zanje je značilno, da vodotok zelo hitro naraste
in hitro tudi upade, celotno dogajanje traja le nekaj ur. Hudourniške poplave so namreč
kratkotrajne in izredno silovite. Erodirajo, prenesejo in odložijo veliko količino kamninskega
gradiva in drugega plavja. Takšen tip poplav je značilen tudi za Baško grapo, porečje reke
Bače, ki je območje mojega preučevanja v okviru izdelave diplomskega dela. Značilni so
veliki strmci, zelo spremenljiv pretok in velika erozijska moč. Omenjena reka je bila in je še
vedno glavni preoblikovalec površja na tem območju. Izoblikovala je ozko dolino, njeni
stranski pritoki pa številne grape s stalnimi ali občasnimi vodotoki.
V diplomskem delu so na izbranih primerih predstavljene poplave v Baški grapi v preteklosti.
Nekoliko večji poudarek je na dogajanju ob zadnjih močnejših poplavah leta 2007. Škoda teh
poplav je bila na preučevanem območju ocenjena na nekaj več kot 1,4 mil. €. Na podlagi
preteklih poplav je podana poplavna ogroženost naselij v Baški grapi, ki je s kartografskim
prikazom zaključena v celoto.
Ključne besede: Baška grapa, Bača, naravne nesreče, poplava, hudournik, poplavna
ogroženost.

FLOOD RISK OF THE BAČA RIVER
ABSTRACT
More than 300,000 ha of the surface (15 %) in Slovenia are endangered by flooding. Of this,
237,000 ha are flooded by torrents. The water flow in torrents quickly increases and
decreases, the whole action lasting only a couple of hours. Torrential floods are, in fact, brief
and extremely violent. They erode, transport and accumulate large amounts of rock material
and other floating debris. This particular type of flooding is typical of the Bača River Valley
(Baška grapa) on the southernmost rim of Julian Alps, which is studied for this graduation
thesis. The torrent has great gradient, varying discharge and great erosion power. The Bača
River has been the main transformer of the surface in the area. It has created a narrow valley,
its tributaries creating numerous ravines with continuous or temporary streams.
In the thesis, the past floods in the Bača River Valley are presented through the selected cases.
More emphasis is given to the recent extensive floods in 2007. The damage of these floods in
this area was estimated at more than 1,4 million euros. Based on the past floods, the flood risk
assessment of the settlements in the Bača River Valley is estimated, together with its
cartographic representation.
Key words: Bača Valley, Bača River, natural disasters, floods, torrent, flood risk.
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1. UVOD
Slovenija, država z veliko pokrajinsko pestrostjo, se sooča z različnimi naravnimi pojavi,
naravnimi nesrečami in ogroženostjo zaradi le teh. Poplave uvrščamo med najpogostejše
naravne nesreče v Sloveniji, ki imajo pomembne učinke na pokrajino in njene prebivalce. Po
nevarnosti so takoj za potresi in sodijo med naravne nesreče klimatskega izvora (Gams,
1983). Z geografskega vidika naravne nesreče niso le izjemni dogodki, temveč rezultat
zapletenega odnosa med naravo in družbo. Prepoznavanje skupnega delovanja, tako narave
kot družbe, je predpogoj za ustrezno prostorsko načrtovanje in sonaravni razvoj. Poplave in
druge naravne nesreče so pomemben del pokrajine, pri čemer geografi znamo opredeliti
vzročno-posledične povezave (Natek, 2007).
Poplave so eden najsilovitejših in najbolj uničujočih naravnih pojavov na našem planetu, ki
spreminjajo površje že od nekdaj in so v naravi povsem običajen pojav. Nastopijo takrat, ko
narasle vode prestopijo struge in preplavijo bližnjo okolico. Ob tem se voda razlije izven
svojega normalnega območja vodnega telesa (struge ali obale) (Frantar, 2008). Ob visokih
vodah se pokaže razdiralna moč vodotoka. Vodni eroziji so najbolj izpostavljena strma
pobočja, prepredena s številnimi hudourniškimi strugami. Povzročijo lahko gmotno škodo na
urbaniziranih površinah, cestah, mostovih ...
Žal ljudje prehitro pozabimo na katastrofalne poplave. Dandanes človek sili z novogradnjami
na območja, ki so se jim prejšnji rodovi na podlagi stoletnih izkušenj izogibali in se jih na nek
način bali. Upoštevali so ustno izročilo, ki jih je odvračalo od poseganja v poplavna območja.
Zakaj danes temu ni več tako? Ljudje očitno ne poznamo dejanskih razmer ali pa jih preprosto
ne želimo poznati. Sonaravni razvoj zahteva prosto pot vode na poplavnem območju. S
spreminjanjem družbe in odnosa do narave se spreminja tudi število naravnih nesreč (Natek,
2007). Zmotno je mišljenje, da so se katastrofalni naravni pojavi povečali. Večje je le
človekovo poseganje v naravo in občutljivost okolja (Gams, 1983).
Slika 1: Poplave v Hudajužni 1995

Foto: M. Černe (1986)
Pri preučevanju razlikujemo redne poplave, ki jih pravzaprav ne štejemo med naravne
nesreče, in velike katastrofalne poplave. Redne se navadno pojavljajo vsako leto in je nanje
človek pripravljen. Včasih so bile pomemben dejavnik pri obnavljanju travnikov, logov,
mrtvic in lok. Veliko zemljišč, ki so sicer izven dosega običajnih poplav, je danes pozidanih,
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zato je vodni prostor marsikje omejen. In prav tu so toliko bolj usodne izjemne stoletne
poplave. Katastrofalne hudourniške poplave v Sloveniji ne povzročajo toliko človeških žrtev,
zelo veliko pa je materialne škode (Orožen Adamič, 1992). V državah tretjega sveta ob
naravnih nesrečah narašča tako število žrtev kot gmotna škoda, v državah razvitega sveta pa
narašča predvsem gmotna škoda (Gams, 1983).
Značilno je, da ob močnih padavinah vodotoki na območju občine Tolmin zelo hitro
naraščajo. Predvsem so dejavni hudourniki, ki odnašajo material: preperelino, kamenje, les in
vse, kar poberejo na svoji poti. Ravno ta material zamaši mostne prepuste, spodjeda bregove
in na ta način povečuje ogroženost z višjo gladino vode in preusmeritvijo toka vode na
povsem nepredvidljivih mestih (Ocena ogroženosti …, 2011). Na območju Baške grape, ki jo
v diplomskem delu obravnavam kot porečje reke Bače z vsemi njenimi pritoki, so se tako že
soočali s problemi hudourniških poplav. Pojava poplav in plazov se na tem območju močno
prepletata. Nemalo je primerov, ko je voda prepojila preperelino in povzročila gruščnati tok.
V diplomskem delu se ukvarjam zgolj s poplavami in pojavi, ki jih je povzročila naraščajoča
voda.
Območje bi bilo pravilneje poimenovati Baška dolina, kakor se je ta izraz tudi uporabljal pred
prihodom Italijanov na to ozemlje. Z letom 1950, ko je bil na tem območju sneman prvi
povojni igrani slovenski celovečerni film Na svoji zemlji po scenariju Cirila Kosmača, se je
ime Baška grapa kaj hitro uveljavilo tudi med okoliškimi prebivalci. Slovar slovenskega
knjižnega jezika (2012) navaja besedo grapa kot manjšo ozko dolino, ki ima strma pobočja in
jo je izoblikovala reka. Dolina reke Bače je resda precej ozka in zelo globoko vrezana v
površje, a se predvsem v spodnjem delu precej razširi. Ozko in globoko zarezane grape reke
Koritnice in Kneže pa so res že v daljni preteklosti poimenovali grapa. Geografsko
poimenovanje grape ne sovpada s površinskimi značilnostmi Baške grape. Geografski
terminološki slovar namreč navaja, naj v dnu grape ne bi bilo uravnanih delov površja,
temveč le korito vodotoka, kar za Baško grapo ne velja (Geografija, 2001). Melik (1954) v
svojem delu za to območje uporablja imenovanje Baška dolina, a jo omenja tudi kot Baška
grapa, glede na izoblikovanost te ozke in ponekod precej tesne doline. Berginc (1978)
območje striktno imenuje Baška grapa. Tudi Ilešič (1979) obravnavano območje navaja kot
Baška grapa. Meni kot domačinki, ki praktično že celo življenje uporabljam izraz Baška
grapa, je to poimenovanje veliko bolj domače, četudi ni pravilno. V diplomskem delu je zato
uporabljeno poimenovanje Baška grapa in ne Baška dolina.
V rečnem reliefu pomeni ljudski izraz dolina rečno tvorbo vseh oblik, od grape do doline s
širokim dnom (Gams, 1994). Baška grapa, kot jo navajam, obsega celotno porečje reke Bače,
ne le dolinski del ob reki Bači, temveč tudi širšo hribovito okolico. Z geomorfološkega vidika
se to poimenovanje nikakor ne sklada z dolino oziroma grapo, pač pa je to alternativno
nadomestilo za porečje reke Bače. V našem primeru nas torej ne zanima le dolinsko dno, pač
pa tudi pobočje, ki je prav tako osnovna prvina pojma. Obe prvini skupaj, dolina in pobočje,
tvorita pojem doline oziroma grape. Geografski terminološki slovar (2005, str. 77) navaja
dolino kot: »Podolgovata, vsaj na eni strani odprta globel na Zemljinem površju, ki nastane
zaradi rečne erozije.« Primerov poimenovanj doline, ki ne obsega le dno, temveč celotno
porečje neke reke, imamo v Sloveniji kar nekaj, npr. Soška dolina, Vipavska dolina, Zgornja
Savinjska dolina, Mežiška dolina, Mislinjska dolina, Dravska dolina, Mirnska dolina,
Tuhinjska dolina ... (Gams, 1994).
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1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je preučiti vzroke in posledice poplav na območju Baške grape in na
osnovi učinkov preteklih poplav ugotoviti poplavno ogroženost naselij, saj slednja na tem
območju še ni bila podrobneje preučena.
Cilji diplomskega dela so:
- predstaviti glavne naravnogeografske značilnosti Baške grape, ki vplivajo na nastanek
poplavne ogroženosti (geološka podlaga, klimatske značilnosti ...);
- pri vrednotenju poplav v Sloveniji podrobneje opredeliti hudourniške poplave;
- pridobiti podatke o ekstremnih poplavah v preteklosti;
- podrobneje preučiti zadnjo veliko poplavo v Baški grapi, opredeliti škodo in izvršeno
sanacijo, kar je eno glavnih izhodišč za oceno ogroženosti;
- s preteklimi ekstremnimi dogodki predstaviti stopnjo ogroženosti naselij v Baški grapi;
- ugotoviti, v kolikšni meri so se naselja v zadnjih desetletjih širila na ogrožena
območja;
- ugotoviti, kako so lokalne skupnosti organizirane za primere naravnih nesreč;
- ovrednotiti, kaj je bilo do sedaj storjenega za zaščito pred poplavami ter
- podati morebitne predloge za izboljšanje varnosti.

1.2. HIPOTEZI
Hipoteza 1: Poglavitni vzroki za poplavno ogroženost Baške grape so kamninska zgradba,
strma pobočja ter velika količina padavin. Opiram se namreč na dejstvo, da Baško grapo
gradijo večinoma nepropustne kamnine, prav tako pa se Baška grapa nahaja na območju, kjer
se močno čutijo vplivi zahodnih zračnih mas. Slednje bom preučila na podlagi zbrane
literature.
Hipoteza 2: Nekatera naselja so se v zadnjem desetletju širila na poplavno ogrožena območja
ob reki Bači in pritokih, kar je povečalo ogroženost zaradi poplav. To bom skušala ugotoviti s
terenskim delom ter primerjavo različnega kartografskega gradiva (Slovenija na vojaškem
zemljevidu iz 18. stoletja, stare avstrijske topografske karte, italijanske specialke in
zemljevidi današnjega stanja).
Slika 2: Poplave v Klavžah

Foto: I. Fratina (7. 10. 1993)
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1.3. METODE DELA
Pri izdelavi diplomskega dela sta bili uporabljeni tako kabinetna kot terenska metoda dela.
Pričela sem z zbiranjem literature, ki se navezuje na izbrano tematiko. Pri tem so mi bila v
pomoč vsa monografska dela, zborniki, različni članki in zapisi v strokovnih publikacijah ter
viri na medmrežju. V glavnem je preučevanje temeljilo na terenskem delu, ki je zajemalo
pogovore z domačini Baške grape ter pristojnimi organi, ki so na kakršenkoli način povezani s
poplavami na tem območju. Pri tem sem poskušala pridobiti tudi čim več slikovnega gradiva
preteklih dogodkov. Na podlagi preučenega gradiva sem podala oceno ogroženosti po
posameznih izbranih naseljih, kar sem dopolnila s kartografskim gradivom, izdelanim z
računalniškim programom ArcMap.

2. RAZLAGA NEKATERIH POJMOV
Preglednica 1: Pomen nekaterih pojmov
POJEM
RAZLAGA
Naravna nesreča
(naravna nezgoda,
naravna katastrofa)

Naravni ali po človeku pospešeni naravni proces, ki povzroči veliko
škodo v naravi, na stavbah, infrastrukturi. Nastanejo lahko tudi smrtne
žrtve. Gmotna škoda je včasih tolikšna, da je celo prizadeta država ne
zmore sama financirati. Naravne nesreče so sestavni del pokrajine.

Ujma

Naravna nesreča, ki jo neposredno ali posredno izzove vremenski
pojav in povzroča škodo širšega obsega. Ujma se lahko pojavi v obliki
toče, viharjev, pozebe, žleda, vročinskega vala, suše, udara strel,
potresov, zemeljskih plazov, podorov, vulkanskih izbruhov itd. Vodne
ujme se pojavijo kot poplave. Vodna gmota se sprosti zaradi zdrsov
kamnin v zajezitvena jezera, popustitve naravnih/umetnih zajezitev ali
zaradi blatnih tokov.

Poplava

Naravna nesreča oziroma pojav, ko izredni vodni pretok povzroči
občutno škodo ob razlitju vode iz struge po okolici. V ožjem pomenu
poplava pomeni razširitev vodne površine po zemljišču. To lahko
povzroči voda, ki se prelije čez rob rečne struge, ali dvig talne vode.

Povodenj

Naravna nesreča oziroma pojav, ko izredni vodni tok povzroči občutno
škodo v rečni strugi.

Poplavno
območje

Zemljišče, ki je nastalo z nasipavanjem rek ali morja in ga občasno
vode še vedno preplavijo.

Nevarnost

Naravni ali po človeku sprožen dogodek oziroma proces, ki lahko
povzroči izgubo. Opredeljuje naravne pogoje za nastanek poplav ali
drugih ujm z verjetnostjo nastopa naravne nesreče določene frekvence
in jakosti. Nevarnost stoletnih poplav je moč izmeriti in tudi
napovedati.

Ranljivost

Stanje oziroma izpostavljenost družbe ali/in materialnih dobrin pred
naravnimi nesrečami. Ranljivost predstavlja lastnost določenega
objekta ali/in posameznika. Pri tem človekovo življenje predstavlja
neprecenljivo vrednost.

Tveganje

Verjetnost, da se bo določena nevarnost zgodila.
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Ogroženost

Stanje v pokrajini z občuteno ali stvarno izpostavljenostjo materialnih
dobrin in/ali človeka pred naravnimi nesrečami. Predstavlja grožnjo
ljudem in njihovemu imetju ter je odvisno od nevarnosti, ranljivosti in
časa izpostavljenosti. Naravni prostor sam po sebi ni ogrožen, če ni
prisotnosti človeka oziroma človekove dejavnosti. Nevarnost v
konkretnem primeru preučevanja poplav v Baški grapi predstavlja zelo
velika količina padavin v krajšem času, ki povzročijo poplavljanje
vodotokov.

Stopnja
ogroženosti

Pričakovana stopnja poškodb oziroma izgub ob naravni nesreči.

Zmogljivost

Skupna prebivalstvena, gmotna in kulturno-civilizacijska zdržljivost
ogroženega ozemlja.

oziroma kapaciteta
ogroženega ozemlja

(Povzeto po Gams, 1983; Gams, 1991; Geografija, 2001; Geografski terminološki slovar,
2005; Komac, Natek, Zorn, 2008; Natek, 2011a).
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2012) navaja enak pomen za poplavo in povodenj, a se
ti dve besedi v slovenskih pokrajinah različno uporabljata. Ponekod imajo samo povodenj,
ponekod samo poplavo. Poplava naj bi redno poplavljala pokrajino, povodenj pa je izredna,
izjemno velika poplavna voda, ki zalije celotno poplavno področje (Komac, Natek, Zorn,
2008). Povodnji so značilne za vodne tokove v grapah in ozkih dolinah v hribovitem svetu.
Deroči tok, ki prenaša debelejši prod, dela škodo z rušenjem bregov v strugi. Povodnji so
kratkotrajne, saj voda hitro površinsko odteče ali ponikne v vodoprepustno prodno podlago.
Na nekaterih območjih narasla voda niti ne preplavi bregov, a npr. z rušenjem jezov povzroči
škodo. V tem primeru ne moremo govoriti o poplavi, kot jo navajajo v ožjem pomenu (Gams,
1991). Prav ob povodnji se pokaže, kako so človeški posegi v okolje nepremišljeni in
enostranski. Vendar kljub škodi, ki jo povzroči povodenj, človeka ne ustavi pri poseganju v to
naravno okolje. Pri terminologiji je potrebno biti pazljiv pri omembi poplavnih pokrajin, saj
razlikujemo območja rednih in izrednih poplav oziroma povodnji (Radinja in sod., 1974).
Nekoč so geografi, npr. D. Meze, M. Natek, I. Gams, že želeli uveljaviti razlikovanje med
besedama poplava in povodenj, a se ni obneslo (Komac, Natek, Zorn, 2008). Na nek način sta
besedi poplava in povodenj sopomenki. V diplomskem delu bo uporabljen le izraz poplava, ki
označuje redno ali obdobno razlitje vode iz prenapolnjene rečne struge.
V hidrologiji poleg poplav in povodnji uporabljajo še pojem visoka voda, ki pomeni
sorazmerno visok vodostaj ali pretok vode, opredeljen na podlagi statističnih podatkov.
Vodostaj vode je takrat višji od opozorilnih vrednosti, relativno opazno višji od srednjega
letnega pretoka (Frantar, 2008).
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Sliki 3 in 4: Poplava Mačjega potoka v Podbrdu, 10. 10. 2004

Foto: I. Čufer (10. 10. 2004)

Foto: T. Mrak (2. 5. 2012)

Pomembno je tudi razlikovanje plavja od plavin oziroma proda. Plavina ali tudi naplavina je
plast peska, proda ter zemlje, nastala zaradi naplavljanja, nanašanja tekoče vode (Slovar
slovenskega …, 2012). Plavje pa je vsakovrstno gradivo, ki ga nosi in naplavlja tekoča voda,
tudi organsko gradivo (Komac, Natek, Zorn, 2008).

3. DOSEDANJE PREUČEVANJE POPLAV
Najstarejši zapisi o poplavah v Sloveniji segajo že v srednji vek, npr. o poplavah Ljubljanice
(Mikoš, Brilly, Ribičič, 2004). Zaradi naravnih razmer je Slovenija že od nekdaj izpostavljena
pogostim poplavam. Pojavljajo se skoraj vsako leto, v večjem obsegu pa na približno vsakih
deset let. S svojim delovanjem odnašajo velike količine rodovitne prsti, lesa, uničujejo
pašnike, travnike, rušijo mostove, poškodujejo ceste, zalijejo stanovanja in povzročajo tudi
smrtne žrtve. Življenje nekoč je bilo povsem drugačno. Človek je na poplave gledal kot na
naraven pojav, katerega ni moč preprečiti. Ob takratni obrti, kmetijstvu in rokodelstvu ga
poplave niso zelo ogrožale. Vodo je znal izrabiti sebi v prid, zgradil je mline, žage in jezove.
Ne poplavljenih kraških poljih je lovil ribe in druge vodne živali, ki so mu služile kot
prehrana. Z družbenimi posegi v naravno okolje je nastalo marsikatero poplavno območje
(Radinja in sod., 1974). Na našem ozemlju se je z urejanjem voda in obrambami pred
poplavami začelo z Marijo Terezijo v 18. stoletju. Med njimi na primer tudi Gruberjev kanal v
Ljubljani (Kolbezen, 1991).
Z nekoliko bolj sistematičnim preučevanjem poplav v Sloveniji se ukvarjajo na Geografskem
inštitutu Antona Melika od začetka petdesetih let 20. stoletja (Gams, 1983). Konkretneje so se
preučevanja poplavnih območij na Slovenskem lotili leta 1972 (Šifrer, 1983). Takrat so si
zastavili nalogo, da z individualnimi študijami posameznih poplavnih območij prikažejo
zaokrožen pogled poplavnih področij ter podajo njihovo tipologijo in klasifikacijo.
Upoštevani so bili tako naravni kot tudi družbeni dejavniki (Radinja in sod., 1974). Po enotnih
smernicah za preučevanje poplav so preučili vsa večja poplavna območja v naši državi in ne
le posamične poplave (Komac, Natek, Zorn, 2008). Preučenega je bilo 47.991,40 ha
poplavnega sveta (Orožen, Adamič, 1992), izvzeta so bila porečja Drave, Mure in Ledave
(Natek, 2009). Na podlagi zbranih podatkov preteklih poplav so napovedali obseg,
intenzivnost ter druge značilnosti prihodnjih poplav (Komac, Natek, Zorn, 2008). Številne
poplave so privabile pozornost geografov in drugih strokovnjakov, ki so objavljali različne
članke. V reviji Ujma je na primer Kolbezen objavil serijo člankov o velikih poplavah in
povodnjih na Slovenskem, Polajnar pa niz člankov o visokih vodah v Sloveniji. Leta 1992 je
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izšel interdisciplinarni zbornik Poplave v Sloveniji z geografskimi članki. Še pomembnejši
prispevek geografov na področju poplav pa je v knjigi Geografski vidiki poplav v Sloveniji
avtorjev B. Komaca, K. Natka in M. Zorna iz leta 2008. V njej so po porečju večjih rek
predstavljena vsa pomembnejša poplavna območja ter njihove značilnosti.
Slika 5: Lastnik ribogojnice Nagode o višini vode 18. 9. 2007

Foto: M. Dakskobler (18. 9. 2007)
Danes se z raziskovanjem naravnih nesreč ukvarjajo ljubljanska univerza in raziskovalni
inštituti. Mnoge stroke, ki sodelujejo pri raziskovanju naravnih nesreč, upoštevajo njihovo
prostorsko dimenzijo. Geografi pa pri preučevanju obravnavamo poplave v najširšem
pokrajinskem kontekstu. Pri raziskovanju je potrebno kritično ovrednotenje podatkov. Ni
rečeno, da bo voda ob enakih padavinah, ob katerih je nekoč prestopila bregove do neke
višine, ob današnjih spremenjenih odtočnih razmerah, dosegla enako višino. S poseganjem v
obrečni prostor se namreč povečuje ogroženost. Ne le poplave, temveč tudi druge naravne
nesreče v javnosti pridobivajo vedno večji odziv na podlagi znanja in tehnike (Gams, 2002).
Prve geografske opise Baške grape zasledimo v Melikovem delu Slovenski alpski svet iz leta
1954. Še nekoliko bolj regionalnogeografsko je Baško grapo predstavil Berginc, nekdanji
ravnatelj in učitelj geografije na OŠ Podbrdo, v zborniku Zgornjega Posočja (1978).
Diplomsko delo Živka Tute iz leta 1979 podaja regionalnogeografski pregled Baške grape,
Metka Kavčič (2002) pa obravnava sonaravni razvoj Baške grape. Nekaj je še diplomskih del,
ki se nanašajo na območje Baške grape, a podrobnejšega obravnavanja poplav v Baški grapi
nisem zasledila. Ker podatkov o preteklih poplavah ni bilo veliko, je večji poudarek na
terenskem delu. V veliko pomoč mi je bila tudi revija Ujma ter nekateri zapisi v literaturi, ki
so na kratko omenjali tudi dogajanje na reki Bači v preteklosti. Pri svojem delu sem poskušala
biti pazljiva, pridobljene informacije pa sem kritično ovrednotila. Stavka: »Takega neurja, kot
se je v petek razbesnelo nad Baško grapo in na Cerkljanskem, ne pomnijo niti najstarejši
domačini (V hipu odrezani …, 1995, str. 18)« ne moremo vzeti kot reprezentativnega. Saj
mediji največkrat pretiravajo, da naredijo novico čim bolj »sočno«. Kajti pred poplavo leta
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1993, ki jo opisuje omenjeni članek, je bila po pripovedovanju domačinov še hujša leta 1926.
Škodo, ki je nastala na reki Bači in konkretno sanacijo po poplavah, ima za nekaj let dodobra
evidentirano podjetje Hidrotehnik d. d. Nova Gorica.
Geografske raziskave o poplavah, ki so se dogajale v preteklosti, nam jasno govorijo, da so
ravnice ob vodotokih po svoji funkciji struge poplavnih voda. Zato je jasno, da s poseganjem
v ta prostor povečujemo ogroženost pred naravnimi nesrečami. Ravno pri poplavah se kažejo
vplivi posega človeka v ali ob rečno strugo. Še tako majhen poseg lahko povzroči veliko
škodo, najsi je to urejanje nasipov, regulacija reke ali različne gradbene konstrukcije (mostovi
npr.) (Komac, Zorn, 2011).

4. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI BAŠKE GRAPE
Območje Baške grape spada v Predalpsko hribovje. Z zgodovinskega stališča je to območje
na skrajnem severovzhodnem delu Tolminske (Gams, 1998). Večji del (razen območja
Zakojce) spada v občino Tolmin (Tuta, 1975).
Slika 6: Lega Baške grape

Ilešič (1979) Baško grapo uvršča v Zahodno predalpsko hribovje kot pokrajinsko brazdo v
alpski smeri (Ilešič, 1979). Na severu Baško grapo obdajajo vzhodne Julijske Alpe (Natek,
Natek, 2008). To je greben Spodnjih bohinjskih gora, ki jih domačini imenujemo Peči, z
vrhovi Vogel (1923 m), Šija (1880 m), Rodica (1966 m) in Črna prst (1844 m) (Mrak in sod.,
2002). Proti vzhodu poteka meja preučevanega območja Baške grape čez Vrh Bače (1281 m),
Slatnik ( 1598 m) in Lajnar (1512 m) ter zavije proti jugu čez preval Petrovo Brdo (804 m) do
Hoča (1512 m) (Tuta, 1975). Na jugu se Baška grapa zaključi z valovito in zakraselo
Šentviško planoto, ki pa že spada v Idrijsko hribovje (Gams, 1998) ter višja vrhova
Cerkljanskega hribovja: Kojca in Porezen (Pohajanje po …, 2002). Na zahodu Baško grapo
omejuje meja od sotočja Bače z Idrijco do Senice (654 m), prek ljubinjske suhe doline do
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Kobale (1067 m), Kobilje glave (1475 m) in Kuka (1838 m) (Tuta, 1975). Tako je dolina s
treh strani obdana z nad 1500 m visokimi grebeni, odprta je le proti jugozahodu ob sotočju
Bače z reko Idrijco (Berginc, 1978). Baška grapa v teh okvirih meri približno 132,6 km2
(Tuta, 1975).
Slika 7: Baška grapa

Podlaga: Skenogram Atlasa okolja 1:80.000, 2012
Meja med Tolminskim in Cerkljanskim hribovjem poteka po reki Bači do naselja Koritnica,
nato pa se obrne proti jugovzhodu (Gabrovec, 2001). Dolvodno od omenjenega naselja pa po
reki Bači poteka meja med Idrijskim in Tolminskim hribovjem (Černe, Urbanc, 2001). Po tej
klasifikaciji ves levi breg reke Bače spada v Idrijsko ali Cerkljansko hribovje. Natek in Natek
(1998) uvrščata celotno Baško grapo v Idrijsko-Cerkljansko hribovje.
Slika 8: Nakloni Baške grape
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Relief doline Bače ima značaj grape s strmimi pobočji, z malo ravnega sveta in močno
razčlenjenim površjem (Krajine predalpske regije, 1998). Reki Bači se na svoji poti pridruži
več manjših vodotokov, tako stalnih kot občasnih. Vpliv petrografske sestave se kaže z
deležem prepustnega in neprepustnega površja v poplavnem svetu (Radinja in sod., 1974).
Pobočja so strma, povprečno imajo okoli 35° naklona (Mrak in sod., 2002), kar lahko vidimo
na sliki 8. V Sloveniji je povprečen naklon 13° (Geografski atlas Slovenije, 1998). Relativna
višina je zelo velika. Najnižja nadmorska višina preučevanega območja znaša 154 m (sotočje
z Idrijco), najvišja je na vrhu Rodice (1966 m). Grape so zelo asimetrične, plasti kamnin so
nagubane. Po vsej verjetnosti so pri izoblikovanju površja sodelovali tudi skalni podori
(Hrvatin, 1995).
Od kmetijskih površin je največ gozda, sledijo mu travniki in pašniki, njiv je razmeroma
malo. Med kulturnimi rastlinami prevladujeta koruza in krompir. Marsikje se ob naseljih
nahajajo stari sadovnjaki. Kmetijske površine so majhne, saj se je ohranila delitev na drobne
parcele. Travniki so v večjem delu ob vodotoku, nekaj pa jih je tudi na strmih pobočjih. Ob
vznožju Spodnjih bohinjskih gora rastejo jelovo–bukovi gozdovi (Krajine predalpske regije,
1998).
Baška grapa je tudi botanično zelo zanimiva, saj skriva veliko nahajališč endemičnih rastlin
(Krajine predalpske regije, 1998). Zavarovana območja narave v okviru Natura 2000 obsegajo
698,7 ha površine (Okoljski prostorski …, 2009). Nahajajo se na vrhu in pobočju Črne prsti,
kjer zaradi ugodnih geoloških in podnebnih dejavnikov uspevajo redke vrste (gorski dimek,
panonski svišč in druge) (Naravne znamenitosti, 2012), na pobočju Porezna (subalpinska
travišča z modriko), nad Zakojško in Zapoško grapo ter na Kuku (kratkodlakava popkoresa)
(Porezen – vrh …, 2012). Tudi območje potoka Lipovšček je vključeno v Naturo 2000
(Okoljski prostorski …, 2009). Kot naravni spomenik so zaščiteni venerini lasci, ki rastejo pri
Grahovem ob Bači. Tu se nahaja njihovo najsevernejše rastišče in so redka sredozemska
praprot, uvrščena na seznam ranljive vrste. Posebnost je tudi večstoletna lipa v Rutu (Naravne
znamenitosti, 2012).
Marsikje se zaradi pomanjkanja prostora v dolini prepletajo cesta, reka in železnica, ali pa si
železnica najde pot skozi predor. V zgornjem delu je dolina ponekod tako ozka, da ima značaj
debri, širša je ob spodnjem toku Bače (Mrak in sod., 2002).
Celotna Baška grapa šteje 24 naselij. V dnu doline se jih nahaja le 6, preostala so v višjih
legah nad dolino (Mrak in sod., 2002) z ugodnejšo lego na prisojnih pobočjih na nadmorski
višini med 600 in 800 m (Melik, 1954). V teh gručastih naseljih je čutiti velik poudarek na
sožitju med naravo in človekom. Ponekod so ohranjeni tudi celki (Krajine predalpske regije,
1998). Med hribovskimi vasicami najdemo tudi nekaj samotnih kmetij, ki segajo do
naselitvene meje nad 800 m. Omejitveni dejavnik poselitve ni podnebje, temveč relief z
velikimi strminami (Melik, 1954). Območje Baške grape je naravno zelo dobro ohranjeno,
večjih degradacij v okolju ni zaslediti (Krajine predalpske regije, 1998).
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4.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
V nadaljevanju so ovrednotene glavne naravnogeografske značilnosti, ki posredno ali
neposredno vplivajo na poplave v Baški grapi. Tu najdemo tako karbonatne kot vododržne
kamnine. Več je karbonatnih kamnin, zato so značilne pokarbonatne prsti in rendzine. Površje
prerašča predvsem bukov ali jelovo-bukov gozd (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 114).
Jelovo-bukov gozd z višino prehaja v bukov gozd ter nadalje v subalpska travišča (Hrvatin,
1995).
V Baški grapi je le ena vodomerna postaja in sicer v Bači pri Modreju (174 m), padavinske pa
so v Kneških Ravnah (752 m), Rutu (710 m), Podbrdu (521 m) in na Bukovem (710 m)
(Vodna bilanca …, 2008). Vse so pod okriljem Agencije RS za okolje, pod katerim je nekdaj
obratovala tudi merilna postaja na Grahovem ob Bači. Poleg teh imamo še zasebne
meteorološke postaje v Grantu, na Črni prsti in v zaselku Zarakovec (Koritnica). Zveza za
prosto letenje ima vremenske postaje še na Kobali, Poreznu in Voglu (Seznam AVP postaj,
2012).
V obdobju 1971–2000 je bil zgornji del porečja Bače med najbolj namočenimi predeli z več
kot 2.500 mm padavin letno. Povprečje padavin v Posočju je 2.386 mm, od tega jih izhlapi
726 mm, odteče pa 1.660 mm vode v letu. Izhlapevanje v spodnjem delu porečja Bače je tudi
okoli 850 mm letno, z višino pa se količina izhlapevanja znižuje, kjer je v najvišjih predelih
Spodnjih bohinjskih gora le še 550 mm padavin (Vodna bilanca …, 2008).
4.1.1. Geološka zgradba
Pestrost geološkega in petrografskega sveta je tu velika. Površje je močno fluvialno razrezano
in razčlenjeno s številnimi grapami, tudi do živoskalne osnove. Ravnega sveta je malo,
pobočja so ponekod zelo strma. Matična osnova je v večini iz vododržnih kamnin, predvsem
jurske in kredne starosti, med njimi se v ožjih progah nahajata apnenec in dolomit (Melik,
1954).
Največji morfogenetski vpliv je imela reka Bača s svojimi pritoki. Melik (1954) navaja, da naj
bi Bača nekoč tekla med Hudajužno in Koritnico proti Šebreljam in bila takrat pritok Idrijce
nekoliko višje kot danes. V zgornjem toku si je morala vtreti ozko dolino v plasteh različnih
kamnin, ponekod ima celo značaj debri. Naselja so si tako komaj izbrala svoj delež. Spodnji
del reke Bače, ki se začne nad naseljem Koritnica, je zarezan podolžno ob cerkljanski
prelomnici ter obenem ob geološki meji. To pa je vzrok za nekoliko širše dno in nekaj
ravnega sveta v Baški grapi. Bača še vedno več erodira kot akumulira, zato ob njej dobimo le
ozke in plitve pasove holocenskih nanosov. Več deset metrov debel deluvialni nanos je
najbolj značilen pri Kneži in Grahovem. Veliko holocenskega grušča je na območju južno od
Rodice (Buser, 1986).
Območje Baške grape pripada Notranjim Dinaridom, kjer prevladujejo mezozojske kamnine
zgornjetriasne, jurske in kredne starosti (Buser, 1986). Najvišji greben Spodnjih bohinjskih
gora gradi triasni dachsteinski apnenec, iz jure so skrilavci pri Petrovem Brdu in Podbrdu,
kredni fliš se nahaja na pobočju Porezna nad Podbrdom in v drugih delih doline. Nekaj manj
je kvartarnih nanosov: kvartarni pasovi naplavin ob vodotokih ter melišča in morene v gorah
(Pohajanje po …, 2002).

17

Slika 9: Geološka karta območja Baške grape

Pobočni grušč ponekod sprijet v
brečo

Skladoviti dachsteinski apnenec
s plastmi in vložki dolomita

Deluvij

Skladoviti in masivni dolomit

Aluvij

Ploščasti in skladoviti baški
dolomit z roženci; masivni
dolomit (a)
Ploščati apnenec z poredkimi
roženci

Nesprijete morene
Starejša sprijeta morena
Fliš: vložki trdega laporja (b)

KREDA

Debelozrnata apnenčeva breča

TRIAS

KVARTAR

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ. L33-64. Tolmin, 1986. 1:100 000. Beograd. Zvezni
geološki zavod.

Glinovec, meljevec in roženec
Glinasti skrilavec in peščenjak,
skladoviti apnenec; grebenski
apnenec (a)
Skladoviti mikritni apnenec in
tufit

Ploščasti mikritni in kalkarenitni
volčanski apnenec z roženci

Skladoviti dolomit

Menjavanje rdečkastega
ploščastega apnenca in laporja,
pole in gomolji roženca

Skladoviti in masivni dolomit

18

Mikritni apnenec in pločasti
apnenec

Masivni debelozrnati dolomit
(a); masivni apnenec (b)

JURA

Beli mikritni ploščasti apnenec z
roženci
Glinasti skrilavec s polami
roženca
Mikritni in oolitni apnenec z
vložki apnenčevih breč

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ. L33-64. Tolmin, 1986. 1:100 000. Beograd. Zvezni
geološki zavod.
Na območju nekdanjega Slovenskega jarka so karnijski skladi iz zgornjega triasa pri
Hudajužni, Grahovem, v dolini Koritnice in v okolici Kneže ter Sel nad Podmelcem.
Karnijske plasti glinovcev, meljevcev in rožencev se nahajajo na južnem pobočju Črne prsti,
severno od Stržišča in Ruta. Najbolj so vidne te plasti v grapi Mačjega potoka, severno od
Podbrda. Ta podlaga je težko prepustna. Skladovnica ploščastega apnenca s posamičnimi
roženci z debelino 80 m je najslikovitejša ob poti južno od sedla Vrh Bače vzhodno od Koble.
Baški dolomit je nastal v zgornjem triasu in ga v sklenjenih pasovih najdemo pri Hudajužni,
na Grahovem, Kneži, v Kneških Ravnah in Stržišču. Severno od Podmelca pa je skladovit
dolomit, ki pa ne vsebuje roženca. Med Voglom in Rodico oziroma na celotnem Spodnjem
bohinjskem grebenu na severu Baške grape najdemo skladovite plasti dachsteinskega apnenca
s plastmi in vložki dolomita zgornjetriasne starost. To je svet povsem brez površinske vode
(Buser, 1986).
Jurske plasti mikritnih in kalkarenitnih apnencev s polami roženca najdemo pri Hudajužni,
Koritnici, Kneži in Kneških Ravnah. Te plasti ležijo nad zgornjetriasnim baškim dolomitom,
med njimi je postopni litološki prehod. V dolini Koritnice so med mikritnim apnencem
številni vložki glinenega laporja, ki lahko bočno povsem nadomesti mikritni apnenec. Južno
od Ruta, pri Kneških Ravnah in v bližini Sel nad Podmelcem zasledimo glinaste skrilavce s
polami roženca. Pri Selah nad Podmelcem so v najnižjem delu glinastega skrilavca našli
močno impregnacijo z manganovo rudo. Največjo debelino rdečih okremenelih meljevcev
med rdečimi in zelenimi roženci najdemo v dolini Koritnice ter jugozahodno od Ruta. V
dolini Kneže ter pri Kneških Ravnah so odkrili bel mikritni ploščast apnenec z roženci jurske
starosti. Značilnost tega apnenca je njegova tanka ploščatost, starost pa je določena na podlagi
bogatih mikrofosilov (Buser, 1986). Najmočnejši in najočitnejši so erozijski procesi v
skrilavcih in dolomitih, zato je svet v teh kamninah razjeden v grape (Ilešič, 1979).
Kredne skrilave glinavce, kalkarenit, roženec in apnenčeva breča so pri Hudajužni, Rutu in
Kneških Ravnah. Menjavanje rdečkastega ploščastega apnenca in laporja najdemo v celotni
dolini Bače ter v bližini Ruta in Kneških Raven. Flišne plasti debeline okoli 400 m v
Notranjih Dinaridih so na površju med Poreznom, Podbrdom in Rutom. Od fliša v Zunanjih
Dinaridih se razlikujejo, da vsebujejo manj breče (Buser, 1986). Preperevanje je izdatnejše,
zato se pojavljajo debelejša preperelina, večja poraščenost in površinska voda (Kunaver,
2001).
Plesitocenske rečne sedimente v terasah sestavlja karbonatni prod, ki je ponekod rahlo sprijet
v konglomerat. Poleg proda in peska najdemo ob Bači in pritokih veliko grušča. Večje nanose
iz stranskih dolin dobimo v sedlu pri Humu zahodno od Podmelca ter pri sotočjih Koritnice in
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Kneže z Bačo. Južno od Ruta najdemo starejše sprijete morene, nesprijeto moreno pa pri
Kneških Ravnah. Med Grahovim in Koritnico se nahaja pobočni grušč iz apnenca, dolomita,
roženca, skrilavca in laporja, pomešan z velikimi bloki, sprijet s kalcitom (Buser, 1986).
Čez območje Baške grape poteka več prelomov v dinarski smeri SZ–JV: tolminski, kneški,
ravnikarski, cerkljanski, lomljanski, zadlaški, stržiškarski, grantarski, rodiški, obloški,
podbrški, viševniški in bohinjski. Ti prelomi vplivajo na usmerjenost rečne mreže. Notranje
Dinaride na območju Baške grape gradijo koblanski, rutarski in podmelški pokrov. Prvi je
imenovan po hribu Kobla in zavzema ozek pas ozemlja na vzhodu med Koblo, Stržiščem,
Kneškimi Ravnami in Tolminom na zahodu. Rutarski pokrov, poimenovan po naselju Rut,
obsega območje med Poreznom, Podkalom, Rutom, Koritnico, Knežo, Kobiljo glavo in
območjem širšega Tolminskega vse do krnskega pokrova. Po naselju Podmelec je
poimenovan podmelški pokrov, ki sega na vzhodu od Porezna, preko doline Bače, Koritnice,
Kneže, Podmelca, pa vse do Trnovega na zahodu. Veliko izvirov vodotokov je vezanih na
narivno zgradbo površja. Izrazit je nariv nad Podmelcem, kjer leži baški dolomit na
zgornjekrednih kamninah. Med Hudajužno in Koritnico so plasti nagubane v večje gube. Med
večjimi imamo porezensko sinklinalo, baško antiklinalo pri Hudajužni, kotelsko sinklinalo
(po hribu Kotel med dolinami Koritnice in Kneže) in kneško antiklinalo. Severno od
Podmelca sta proti jugu prevrnjeni antiklinala in sinklinala (Buser, 1986).
Tektonska zgradba je precej zapletena, na kratkih razdaljah se menjajo različne vrste kamnin.
Relief je izredno intenziven, relativna višina med dnom doline in najvišjimi vrhovi je med
največjimi v Sloveniji. Pobočja se nenavadno strmo vzpenjajo proti Spodnjim bohinjskim
goram (Ilešič, 1979). Prepletanje različnih kamnin ustvarja stopnje, ki jih reka premaguje na
svoji poti. Pomembno vlogo pri usmerjenosti vodotoka in njihovih izvirih imajo prelomi in
narivna zgradba. Morfološko je območje z značilnimi globoko vrezanimi grapami, ki jih
razmejujejo vmesna razvodna slemena. Voda s strmin zelo hitro odteče v dno doline. Kadar je
padavinske vode preveč, vodotoki presežejo normalen vodostaj in prično poplavljati.
Zemeljski usadi, plazovi in skalni podori lahko povzročijo dodatno zajezitev struge in s tem
škodo ob morebitni porušitvi jeza.
Precejšen delež je karbonatnih kamnin, tako apnenca kot dolomita, a na območju Baške grape
ne najdemo izrazitih kraških pojavov. Ker se pogosto menjavajo tanke plasti karbonatnih
kamnin z nekarbonatnimi (npr. meljevci, glinavci), zakrasevanje ne pride do izraza. Kraški
izvir s podzemno jamo se nahaja pod naseljem Stržišče v grapi Potoka (Podravterce) (Hrvatin,
1995), na Poreznu je večja kraška jama Podcajnovo okno, severozahodno od naselja Temljine
pa manjša kraška Babja jama (Priročni krajevni …, 1996).
4.1.2. Klimatogeografske značilnosti
Podnebje Slovenije je rezultat različnih podnebnih dejavnikov: lege v zmernih geografskih
širinah blizu Atlantika in zahodne zračne cirkulacije, lege na obrobju Jadranskega morja,
reliefnih značilnosti in prehoda iz Sredozemlja v celino Evrope. Zelo velik vpliv ima tudi
alpsko-dinarska pregrada. Lokalne in mikroklimatske razmere pa so odvisne od razporeditve
višin, ekspozicije, naklona pobočij in tipa površja (Ogrin, 1996).
Po Ogrinovi klasifikaciji podnebnih tipov v Sloveniji (1996) spada preučevano območje
Baške grape v zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Zanj je značilno, da je
povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in –3 °C, najtoplejšega pa med 20 in 22
°C. Oktobrske temperature so navadno višje od aprilskih. Prevladuje submediteranski
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padavinski režim s povprečno količino padavin od 1.300 do 2.800 mm. V primerjavi z
ostalimi zmernocelinskimi podtipi izstopa ta tip po namočenosti. To pa je glavna posledica
lege na zahodni strani alpsko-dinarske pregrade ter prihajajočih zračnih mas iz zahoda in
jugozahoda. Mesečne količine padavin za izbrane padavinske postaje v Baški grapi so
razvidne na grafih 10–13. Zaradi nedostopnosti novejših podatkov so ti navedeni za obdobje
1961–1990.
Slike 10–13: Mesečne količine padavin za obdobje 1961–1990 na padavinskih postajah
Bukovo, Kneške Ravne, Podbrdo in Rut
(Vir podatkov: Zupančič, 1995)

Severni in vzhodni del območja Baške grape pripadata gorskemu podnebju nižjega gorskega
sveta zahodne Slovenije s povprečno temperaturo najtoplejšega meseca nad 10 °C,
najhladnejšega meseca pod –3 °C (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 110),
submediteranskim padavinskim režimom in povprečno količino padavin od 1.600 do 3.000
mm. Z veliko razčlenjenostjo površja imamo tu tudi višinsko podnebno pasovitost (Ogrin,
1996).
Gorske klimatske razmere blažijo vetrovi, ki pihajo po dolini Bače navzgor. T.i. zaledni
podtip submediteranskega podnebja ima povprečno temperaturo najhladnejšega meseca od 0
do 4 °C, najtoplejšega pa od 20 do 22 °C. Povprečna količina padavin se giblje od 1.200 do
1.700 mm (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 110).
Ob plohah in nevihtah se pojavljajo kratkotrajne močne padavine, ob katerih lahko v nekaj
urah na 1 m2 pade tudi več kot 50 mm padavin (Zupančič, 1992). Do okoli 150 mm padavin
dnevno se na območju Baške grape še nič ne zgodi, saj so korito reke, infrastruktura in naselja
prilagojena takšnim razmeram. Izjemno stanje se pojavi, ko pade več kot 250 mm padavin v
enem dnevu (Vrhovec, 2002). Vsa voda ob tem dogodku ne more pronicati v prst, zato večina
vode odteče po površju. Poveča se erozijska dejavnost, večajo se pretoki manjših vodotokov
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in nastopijo hudourniške poplave. Ob močnih nalivih se na območju, kjer je že prej bilo
namočeno zaradi dežja, pojavijo tudi zemeljski plazovi in podobni procesi (Zupančič, 1992).
Po mnenju Pristova (1991) 48- ali 24-urne padavine za poplavo niso tako pomembne,
pomembnejše so močne padavine v krajših časovnih intervalih. Na območju Baške grape so
padavine omejene prav na krajša časovna obdobja in zaradi prej namočenega površja reka
Bača in njeni pritoki delujejo kot hudourniki in lahko povzročijo ogromno škodo.
Po Nemetzovi metodi, ki jo je izdelal na osnovi podatkov za obdobje 1950–1979, naj bi bile
najvišje možne 24-urne količine padavin v Baški grapi od 400 do 450 mm (Pristov, 1991).
Največje nalive v Baški grapi lahko pričakujemo, ko je nad zahodno Evropo obsežno območje
nizkega zračnega pritiska, v zahodnem Sredozemlju pa nastane sekundarno ciklonsko jedro.
Močan jugozahodnik prinaša vlažen zrak. Napovedljivost teh pojavov je dokaj uspešna, a
silovitost pojava poplav težko zmanjšamo, lahko le nekoliko omilimo škodo (Zupančič,
1992).
V hribovitem območju so poplave odvisne od lege. Vode z dolgih pobočij se zberejo v ozkem
dolinskem dnu. Dna dolin prejmejo povprečno 1.600 mm letnih padavin, nad 800 m je
padavin več kot 1.800 mm. Največ padavin prejmejo orografske ovire, to sta greben Spodnjih
bohinjskih gora in Porezen (Gabrovec, 2001). Glavni padavinski višek nastopi jeseni, drugi pa
na prehodu pomladi v poletje (Mrak in sod., 2002). Na območju celotne Baške grape tako
pade od 2.600 do 3.200 mm padavin letno, povprečen specifični odtok pa znaša od 2.000 do
2.500 mm (Vodna bilanca …, 2008).
Razlike v insolaciji med severnimi in južnimi pobočji so velike. Naselja se prilagajajo prav
temu. Po mnenju Berginca (1978) je temperaturni obrat prisoten v zgornjem delu doline, od
Hudajužne navzgor. Takrat so najnižje temperature na dnu doline ob reki Bači. Pomanjkanje
sončnega sevanja učinek mraza še povečuje, a kljub inverziji, pojava megle tu ni.
Slika 14: Zahajajoče sonce na Koritnici, Grahovo ob Bači v senci ter greben Spodnjih
bohinjskih gora v ozadju

Foto: T. Mrak (16. 1. 2011)
Zime so bogate s snegom predvsem nad 1.000 m n. v. (Mrak in sod., 2002). Tam se snežna
odeja zadržuje od novembra do maja. V dolini je snega precej manj (Pohajanje po …, 2002).
Prvi sneg pade običajno konec oktobra, zadnji aprila. Povprečna višina snežne odeje v
obdobju 1971–2000 je v dnu spodnjega dela doline od 60 do 100 cm, višje od 100 do 140 cm,
v najvišjih predelih Spodnjih bohinjskih gora pa tudi 420 cm ali več (Vreme, 2012). Na južnih
pobočjih slednjih so snežni plazovi precej pogosti, a ne ogrožajo naselij (Berginc, 1978).
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4.1.3. Hidrogeografske značilnosti
V diplomskem delu obravnavam porečje reke Bače, ki meji na porečja Idrijce, Save, Soče in
Sore. Razvodnica poteka po slemenih vrhov, le na jugu je meja težje določljiva zaradi kraških
značilnosti Šentviške planote (Kavčič, 2002). Na prevalu Petrovo Brdo (804 m) poteka
razvodnica med Jadranskim in Črnomorskim povodjem (Pohajanje po …, 2002).
Pod Slatnikom (1609 m) na nadmorski višini nad 900 metrov izvirajo številni majhni potoki,
ki se blizu naselja Bača zberejo v reko Bačo (Mrak in sod., 2002). Slednja teče 24,6 km daleč
po dnu Baške grape in premaga na svoji poti padec do nadmorske višine 156 m n. v., kjer se v
Bači pri Modreju, kjer je od leta 1910 tudi vodomerna postaja, izliva v reko Idrijco
(Hidrološki letopis Slovenije, 2007). Vodomerna postaja je na reki Bači obratovala tudi na
Koritnici (1954–1987) in Grahovem ob Bači (1954–1985) (Kolbezen, Pristov, 1998).
Izpod Spodnjih bohinjskih gora izvira nemalo potokov, ki so vrezali prave grape. Med
vzporednimi grapami se od Spodnjih bohinjskih gora proti jugu vlečejo hrbti vzpetin, kot so
greben Kotla, Obloški hrib, Kojca, Koriška gora in drugi (Melik, 1954). Na desnem bregu se
vode Bače zbirajo od Senice, prek Tolminskega Triglava, Vogla, Rodice, Črne prsti, Slatnika
do Lajnarja nad Soriško planino. Z leve strani pritekajo vode s pobočij Hoča, Porezna, Kojce
in kraške Šentviške planote (Mrak in sod., 2002). Celotno porečje meri 142,31 km2
(Hidrološki letopis Slovenije, 2007). Gostota rečne mreže, ki je odraz geološke zgradbe in
stopnje prepustnosti kamnin, znaša v porečju Bače 1,71 km/km2. Njen odtočni količnik v Bači
pri Modreju je 75 % (Kolbezen, Pristov, 1998).
Sprva je tok Bače usmerjen proti jugozahodu, od soteske Klonte nad naseljem Koritnica do
izliva Poljanščka (Kosov potok) proti zahodu, tik pred izlivom v Idrijco reka Bača spremeni
svoj tok proti jugu. V zgornjem delu doline je padec reke precej večji, struga pa se vije po
ozki grapi. Dolina se nekoliko razširi le na določenih odsekih. V spodnjem delu se proti izlivu
Bača precej umiri (Mrak in sod., 2002). Ker se v strugi pojavljajo različne plasti kamnin, reka
pada čez skalne pragove v obliki slapov in brzic (Hrvatin, 1995).
Slika 15: Reka Bača je v osrednjem delu izoblikovala nekoliko širšo dolino – pogled s
pobočja Kojce proti zahodu na Grahovo (levo) in Koritnico (desno)

Foto: T. Mrak (29. 7. 2012)
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V zgornjem delu Podbrda se Bači z leve pridruži Petrobrški potok, oziroma nepravilno
prevedeno iz nemščine kot Mlečni potok (Milpoh). Nižje v Podbrdu se izpod Spodnjih
bohinjskih gora izlivata Mačji potok in kmalu zatem še Batava, ki ima svoje povirje pod
Poreznom (Hrvatin, 1995). Večji levi pritok Bače je Porezenski potok, ki se izliva pod
Hudajužno. Izdatnejša sta desna pritoka izpod Spodnjih bohinjskih gora, to sta Koritnica in
Kneža. Koritnica ima več izvirov pod Suho Rodico in Matajurskim vrhom. Po združitvi
Žventarske in Hude grape teče Koritnica proti jugozahodu in nato proti jugu, dokler se po 4,5
km v naselju Koritnica ne izliva v Bačo. Pritok Kneža oziroma domačinom bolj poznana kot
Knežca, se Bači pridruži pod istoimenskim naseljem. Ena skupina izvirov Kneže se nahaja na
zahodni strani sedla Suha, druga pa pod Voglom, vsi potočki se združijo pod Kneškimi
Ravnami. Kneža ima najprej smer proti jugozahodu, po izlivu Lipovščka proti juhovzhodu in
pod Lojami ponovno proti jugozahodu. Njena dolžina znaša 8,5 km in prinaša največji delež
proda, ki ga Bača nanaša pred izlivom v Idrijco (Mrak in sod., 2002).
Bača ima dežno-snežni rečni režim. Primarni višek nastopi aprila, lahko tudi marca ali celo
maja. Sekundarni višek se pojavi vedno v mesecu novembru. Primarni nižek je običajno
avgusta, sekundarni pa pozimi. Za mediteransko različico, kot naj bi jo imela reka Bača, je
značilno, da se jesenski dežni maksimum približa primarnemu višku spomladi ali pa ga celo
preseže (Kolbezen, Pristov, 1998). Zimskega retinenčnega zadržka, ki je sicer značilen za
Zgornje Posočje, na reki Bači ni zaznati. Nesklenjena snežna odeja ter pogoste otoplitve in
zimski dež se kažejo v nadpovprečnem vodnem odtoku od novembra do aprila. Ne smemo
zanemariti tudi kraške retinence, ki je sicer manjša kot npr. pri Soči, a vseeno nekoliko ublaži
in razvleče vodno kolebanje. Bača ima tako svojevrstno varianto vodnega režima z obema
izrazitima minimumoma, tako snežnim kot dežnim (Radinja, 1978).
Slika 16: Hidrogram reke Bače na vodomerni postaji Bača pri Modreju za obdobje
1971–2000
(Vir podatkov: Vodna bilanca …, 2008)

Pretok Bače pred izlivom na vodomerni postaji Bača pri Modreju znaša od 0,4 do 240 m3/s.
Večji pretoki so v aprilu in maju, največji oktobra in novembra. Povprečni letni pretok je med
5 in 9 m3/s (Mrak in sod., 2002), povprečni specifični odtok pa med 40 in 50 l/s/km2. Najnižji
pretok (1971–2000) je bil izmerjen 11. 12. 1989 z 0,379 m3/s. Kot prikazuje hidrogram na
sliki 16 je povprečni pretok v tem obdobju 6,72 m3/s. Najvišji mesečni pretoki so podani na
sliki 17. Najvišji izmerjeni je bil 8. 9. 1995 z 319 m3/s (Vodna bilanca …, 2008). Povprečna
temperatura vode je okoli 9 °C, najnižje so v januarju in februarju (1 °C), najvišje pa julija in
avgusta (16 °C) (Mrak in sod., 2002).
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Slika 17: Najvišji mesečni pretoki na vodomerni postaji Bača pri Modreju v
referenčnem obdobju 1971–2000
(Vir podatkov: Vodna bilanca …, 2008)

Slika 18: Poplavljeni bazeni v ribogojnici Nagode v Podbrdu

Foto: M. Dakskobler (18. 9. 2007)
Če primerjamo vodni bilanci za obdobji 1961–1990 in 1971–2000, ugotovimo, da se je
povečalo izhlapevanje, odtok rek pa se je zmanjšal (Vodna bilanca …, 2008). Hrvatin (1995)
opozarja, da bi preučevanje stabilnosti pobočij v Baški grapi ob človeških posegih ter
poznavanju geomorfoloških in hidroloških razmer moralo služiti za preučevanje škode ob
hudourniških strugah.
Struga Bače je regulirana s prečnimi in vzdolžnimi objekti vodne infrastrukture. V spodnjem
delu vodotoka so zgrajeni zadrževalni bazeni za odvzem proda (Načrt upravljanja ..., 2009).
Gospodarsko izrabo Bače koristijo male hidroelektrarne (mHE v nadaljevanju). Soške
elektrarne Nova Gorica imajo v lasti mHE Kneške ravne 1 in 2 ter mHE Podmelec, ostale so
last zasebnikov (Soške elektrarne, 2012). Nekdaj je Tovarna volnenih izdelkov v Podbrdu
izkoriščala tok reke Bače, saj je kvaliteta vode ustrezala tehnološkemu procesu (Berginc,
1978).
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4.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Glede na arheološke najdbe je bila prva naselitev v spodnjem delu grape že v starejši železni
dobi (800–300 pr. Kr.), ko se je v Posočju izoblikovala svetolucijska kultura. Slednja ima ime
po najbolj znanem arheološkem najdišču na Mostu na Soči, nekdanji Sveti Luciji (Pohajanje
po Baški grapi, 2002). Baška grapa je bila zaradi svoje lege pomembna že v preteklosti. Še
pred Rimljani so skozi Baško grapo vodile poti od Posočja do Gorenjske. Po propadu
rimskega cesarstva je ozemlje Baške grape prišlo pod oblast Langobardov, kasneje je bilo del
frankovske države, v 11. stoletju je gospodaril oglejski patriarh. Zgornji del Baške grape od
Koritnice naprej je bil pred 13. stoletjem redko poseljen (Mrak in sod., 2002). Ta del je bil
naseljen po letu 1218 (Melik, 1954), ko je oglejski patriarh Bertold na to območje naselil
tirolske kmete iz Pustriške doline (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 158). Tako so na
začetku 14. stoletja pod Rodico in Črno prstjo nastala naselja Rut, Stržišče, Trtnik in Obloke,
sedež katerih je bil v Rutu (Mrak in sod., 2002). Ti priseljeni Tirolci so se v večini poslovenili
do 18. stoletja, a na baško prebivalstvo kar precej vplivali s posebnim narečjem. Najdlje, do
19. stoletja, se je nemško narečje ohranilo v Rutu (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 158).
Danes imamo tipične nemško-tirolske priimke in značilno govorico, ki zamenjuje šumnike in
sičnike ter ne uporablja dvojine (Berginc, 1978).
Po Ramovševi razdelitvi Slovenije po narečnih skupinah spada območje Baške grape v
rovtarsko narečje (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 160). Značilno je akanje ter mešanica
slovenščine in tirolskega narečja. Imena hiš, potokov, gričev, hribov in pašnikov so v veliki
meri nemškega izvora (Mrak in sod., 2002). Zgornji del Baške grape nad Hudajužno spada v
podskupino baškega govora (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 160). V 16. stoletju se je
pojavila t.i. dodatna ali »rovtarska« kolonizacija, ki je povečala poselitev na južnih pobočjih
Spodnjih bohinjskih gora nad Baško grapo. Tu danes najdemo naselja z gručastimi jedri
(Kladnik, 2001).
Profesor dr. Ilešič je bil mnenja, da so v Baški grapi potekale štiri faze naselitve. Prva stara
slovenska naselitev je obsegala ozemlje spodnjega dela Bače do Koritnice. V tem delu so
precej sklenjena naselja v prisojah, njivske površine so na rečnih terasah. Do Kneže sega
vpliv primorske hiše, na Grahovem imajo škofjeloško-cerkljansko različico. Druga faza
naselitve označuje naselitev nemških kolonistov na prisojnem vznožju pod Spodnjimi
bohinjskimi gorami. V zvezi s cestnim in kasneje z železniškim prometom je nastala tretja
faza naselitve v zgornjem delu Baške grape. Četrta, najmlajša, obsega samotne in razmetane
hiše na južnih osojah, kjer je značilen škofjeloško-cerkljanski tip hiš (Tuta, 1975; Berginc,
1978).
V času Avstro-Ogrske so leta 1892 skozi Baško grapo zgradili cesto od Bače pri Modreju do
Podbrda, enajst let kasneje do Petrovega Brda (Mrak in sod., 2002). Po letu 1970 so prometno
povezali tudi zgornja naselja pod Spodnjimi bohinjskimi gorami in jih tako približali
zunanjemu svetu, kjer so te čudovite kraje le slabo poznali (Berginc, 1978). Območje je
postalo prometno pomembnejše, ko so tod speljali Bohinjsko progo med Jesenicami in
Trstom. To je končni odsek Transalpine, ki poteka od Češke do Trsta. Železnica mora večkrat
ubrati pot skozi predor, saj je pomanjkanje prostora na nekaterih predelih očitno. Najdaljši
predor je bohinjski predor pod Koblo (6327 m), ki povezuje Primorsko z Gorenjsko.
Železnica po dolini navzdol prečka Bačo kar enajstkrat (Mrak in sod., 2002).
Domačini so se v 19. stoletju večinoma preživljali s poljedelstvom in živinorejo. Delež
kmečkega prebivalstva je bil takrat izredno visok. Glavna panoga je bila prireja mleka, pitanje
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govedi in ovčereja (Berginc, 1978). Najdonosnejša oblika kmetijstva je v teh krajih
govedoreja. Danes je na tem območju le še majhen delež kmečkega prebivalstva. Pogoji za
aktivno kmetijstvo so zaradi strmih površin, slabih pedoloških in klimatskih razmer,
razdrobljenosti kmetijskih površin ter oddaljenosti od centrov zelo neugodni. Domačini
pridelujejo krompir, fižol, koruzo, redko žitarice. Pridelki služijo predvsem domači rabi
(Kavčič, 2002). Veliko je tudi gozdnega bogastva, ki pokriva 75 % celotnega ozemlja Baške
grape. Glavni problemi pri gospodarjenju z gozdom v Baški grapi so: zaraščanje kmetijskih
površin, neugodna struktura gozdov, preveč razdrobljena gozdna posest, slaba dostopnost in
neizkoriščen možen posek (Smolej, 2001). Danes gozdove izkorišča le nekaj zasebnih žag,
nekoč pa je na Kneži obratovala lesna tovarna.
Preglednica 2: Spreminjanje števila prebivalcev po naseljih v Baški grapi
Naselje
Nadmorska
Število prebivalcev v letu
višina (m) 1931
1961
1991
2012
170
261
258
193
134
Bača pri Modreju
770
210
120
27
22
Bača pri Podbrdu
312
373
307
199
135
Grahovo ob Bači
735
150
84
34
15
Grant
390
206
174
136
101
Hudajužna
817
101
52
12
3
Kal
205
166
152
95
78
Klavže
736
48
43
14
11
Kneške Ravne
244
383
264
224
206
Kneža
320
278
276
209
149
Koritnica
560
91
54
44
31
Kuk
660
71
30
0
0
Lisec
462
49
30
8
8
Loje
550
94
78
50
25
Obloke
803
87
60
78
131
Petrovo Brdo
508
594
781
761
678
Podbrdo
305
276
182
105
91
Podmelec
840
165
82
16
10
Porezen
671
284
167
78
46
Rut
830
102
51
17
8
Sela nad Podmelcem
756
216
117
51
46
Stržišče
517
193
97
51
42
Temljine
656
184
77
38
25
Trtnik
669
84
56
19
12
Znojile
(Vir podatkov: Priročni krajevni leksikon, 1996; Prebivalstvo, 2012)
Vse do konca 2. svetovne vojne je bil spodnji del Baške grape razmeroma gosto naseljen.
Višje, kjer ni bilo primernih predelov za gospodarjenje, je bilo območje bolj redko naseljeno.
Manjša naselja, zaselki in samotne kmetije so segali do višine 1000 m (Kunaver, 2001).
V celotna Baški grapi je 24 naselij. Kot je razvidno iz preglednice 2, je bil zaznan porast
prebivalstva od leta 1931 do leta 1991 v Podbrdu, nato pa se je do leta 2012 število nekoliko
zmanjšalo. V vseh ostalih naseljih pa se število prebivalcev z leti postopno zmanjšuje. Baška
grapa je po popisu iz leta 2012 imela 2.008 prebivalcev (Prebivalstvo, 2012). Največ
prebivalcev naj bi preučevano območje štelo po popisu iz leta 1910 (4.876 prebivalcev).
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Zaradi težkih socialnih in ekonomskih pogojev se je prebivalstvo začelo izseljevati. Po letu
1906, ko je tod mimo pripeljala železnica, se je prebivalstvo začelo seliti iz naselij nad grapo
v dolino. Na ta račun se je večalo prebivalstvo v naseljih Podbrdo, Hudajužna, Koritnica,
Grahovo in Kneža. Takrat še ni bilo izseljevanja iz Baške grape. Slednje je nastopilo po 1.
svetovni vojni in takoj po osvoboditvi. Ustanovitev Tovarne volnenih izdelkov v Podbrdu leta
1955 je pritegnila k rasti prebivalstva v tem naselju (Berginc, 1978). Mnoga naselja so
izgubila tudi po več kot 80 % prebivalcev. V naselju Lisec danes na primer ni več stalnih
prebivalcev. Gradnja novih hiš je bila zaznana le v dnu doline. Najpomembnejše naselje je
Podbrdo, ki ga s splošnimi centralnimi dejavnostmi V. Kokole uvršča v nadpovprečno razvito
centralno vas.
Že precej časa je gibanje števila prebivalcev v Baški grapi, kot tudi v celotni občini Tolmin,
negativno (Medved, 2010). Vedno več je praznih hiš, saj se ljudje odseljujejo v večja mesta.
Predvsem hiše v bolj odmaknjenih predelih postajajo prazne in zapuščene. Površje se zarašča
in prepušča gozdu. Najbolj so prebivalstveno ogrožena višinska naselja na prisojnih pobočjih,
kjer vztrajajo le še starejši domačini. Danes je največ poselitve v višinskem pasu 200–300 m.
Čim širši je predel v dolini, večja je tam poselitev (Mrak in sod., 2002).
Industrija se je začela v prvih letih 20. stoletja z obratovanjem manjše ledarna v Klavžah, ki je
led izvažala v Gorico in Trst (Berginc, 1978). Mlini so izkoriščali reko in potoke. Ženske so
kupovale lan na Kranjskem ter prodajale platno po Goriškem. Poleg tega so izdelovale sir in
maslo, zelo pomembno opravilo je bilo tudi kuhanje in prodaja žganja. Revnejši prebivalci so
se odpravili na sezonsko delo, moški so sekali les na Koroškem in v Romuniji, ženske so
odhajale na delo v Trst ali žet na Koroško. Nekoč so bile v Hudajužni fužine, kjer so
predelovali železovo rudo iz rudnika v Oblokah (Mrak in sod., 2002). Pred vojno so Graparji
delali v gozdu ali pomagali pri gradnji cest. Redno zaposlitev je takrat nudila železnica
(Berginc, 1978). Med 1. svetovno vojno je bilo na območju Baške grape zaledje soške fronte.
Po razpadu Avstro-Ogrske je ozemlje pripadalo Italiji, meja z Jugoslavijo je bila takoj za
Podbrdom (Mrak in sod., 2002). Po vojni so ljudje začeli odhajati na delo v Bohinjsko
Bistrico in železarno na Jesenice, ki sta zaposlovali predvsem moške. Kar precej ljudi se je
tudi izselilo, saj je bila vsakodnevna vožnja na delo prevelik napor. Da bi zadržali
prebivalstvo v Baški grapi, so odpirali industrijske obrate, s katerimi se je del kmečkega
prebivalstva preoblikoval v delavskega oziroma kmečko-delavskega. Obrtnih delavnic ni bilo
veliko (Berginc, 1978). Tovarna volnenih izdelkov (TVI) Bača (1955–2002) v Podbrdu je za
razliko zaposlovala tudi žensko delovno silo. V prostorih nekdanje ledarne v Klavžah so leta
1945 ustanovili tovarno pohištva Krn, nekoliko kasneje se je na Kneži odprl žagarski obrat.
Oboje je bilo podružnica Mebla iz Nove Gorice. Tako so nastale tri industrijske cone: v
Klavžah, na Kneži in v Podbrdu. Ti obrati so v povojnem obdobju spodbujali razvoj
industrije.
A domača industrija ni bila preveč uspešna. Najprej sta 1995 propadla lesna obrata na Kneži
in v Klavžah, leta 2002 še tovarna volnenih izdelkov v Podbrdu. Majhen, a pomemben obrat
je bil tudi v Rutu (Rut d. o. o.), ki je izdeloval statorska navitja. Zaradi prostorske stiske se je
obrat preselil na Postajo v dolino Idrijce nasproti izliva Bače, ki še danes zaposluje
prebivalstvo Baške grape (Kavčič, 2002). Začelo pa se je tudi preseljevanje v večja
industrijska mesta, kar je povzročilo upad prebivalstva ter starega načina življenja. Zaradi
manjše natalitete so nekatera naselja v višje ležečih predelih začela izumirati (Pohajanje po
…, 2002). Dislocirani predelovalni obrati na območju Baške grape s stagniranjem oziroma
zmanjševanjem števila delovnih mest predstavljajo problematičen družbenogeografski proces
(Okoljski prostorski …, 2009).
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Slika 19: Lokacija bivše tovarne TVI Bača nad reko Bačo

Foto: T. Mrak (15. 9. 2012)
Danes je kar nekaj ljudi zaposlenih pri železnici. Delovna mesta dajejo tudi doma
upokojencev v Podbrdu in na Petrovem Brdu ter manjši zasebni obrati, a delež dnevnih
migracij še vedno prednjači. Kvartarno dejavnost obsegajo zdravstveni dom in osnovna šola
Simona Kosa v Podbrdu ter podružnična OŠ Most na Soči v Podmelcu. Veliko ljudi je
zaposlenih v Tolminu, Novi Gorici, Železnikih in drugod.
Po Vrišerjevi klasifikaciji je Tolmin z manj kot 5.000 prebivalci majhno središče z izrazito
usmerjenostjo v storitvene dejavnost. Glede na zaposlitveno sestavo pa spada v razred izrazito
kvartarnega in delno sekundarnega mesta (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Nedvomno je na pozen in nekoliko slabši industrijski razvoj vplival obrobni položaj območja,
ki je v zgodovini večkrat menjal gospodarja. Baška grapa je bila zaradi obmejnosti večkrat
zapostavljena (Tuta, 1975).
Proizvodnja električne energije poteka v večjem številu malih hidroelektrarn (mHE). V lasti
Soških elektrarn je mHE Podbrdo, preostale so v lasti fizičnih ali drugih pravnih oseb. Vodni
energetski potencial se izkorišča v mHE na vodotokih Porezen, Mlečni potok, Bača (3),
Batava, Mačji potok, Brezna grapa, Potok, Medvedji potok, Temnak, Kneža (3), Koritnica in
Prošček (Okoljski prostorski …, 2009).
Občinski prostorski načrt občine Tolmin določa, da naj bi se v Podbrdu spodbujal urbani
razvoj s koncentracijo stanovanjske gradnje, proizvodnih, storitvenih in oskrbnih dejavnosti.
Tako naj bi Podbrdo pridobilo vlogo središča občinskega pomena. A večje širjenje naselja ni
možno, saj primanjkuje primernega prostora (Okoljski prostorski …, 2009). Utesnjenost
naselja Podbrda v dnu doline jasno vidimo na sliki 20. Tu se prepletajo stanovanjske zgradbe,
javne ustanove, cesta, železnica in reka.
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Slika 20: Lega Podbrda v ozki grapi

Foto: T. Mrak (9. 11. 2012)
Zanimivo je tudi, da je v občinskem prostorskem načrtu območje nove stanovanjske gradnje v
Podbrdu predvideno ravno na območju Batave, ki ga v nadaljevanju obravnavam kot
poplavno ogroženega. Kneža naj bi se razvijala v naselje lokalnega središča. Celovita prenova
naselja se načrtuje za naselja Rut, Stržišče, delna prenova pa za naselji Kal in Znojile.
Notranji razvoj naselja, ki se zagotavlja z izkoriščanjem prostih in neprimerno izkoriščenih
zemljišč znotraj naselja, pri čemer se ohranja identiteto naselja, je predviden na Koritnici in v
Klavžah. V ostalih delih Baške grape naj bi se spodbujala ekološka pridelava hrane (Okoljski
prostorski …, 2009).
Baška grapa danes sodi med območja depopulacije in deagrarizacije. Prednjači prebivalstvo
nad 65 let, zmanjšuje se delež mladega prebivalstva. Med omejitvenimi dejavniki za razvoj
tega območja so še reliefna zaprtost, slaba prometna prehodnost in neugodna izobrazbena
sestava. Možnosti za razvoj ima območje Baške grape morda v spodbujanju turistične
dejavnosti.
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5. POPLAVE
Poplave prizadenejo več ljudi kot potresi. V svetovnem merilu je na leto prizadetih okoli 75
milijonov prebivalcev in okoli 20.000 mrtvih (Natek, 2009). Voda in poplave imajo
pomembno vlogo pri oblikovanju zemeljskega površja. Poplave povzročijo dolgotrajne
padavine, predvsem pa kratkotrajni nalivi. Pri tem pa ne smemo zanemariti predhodne
namočenosti podlage in reliefne izoblikovanosti (Komac, Natek, Zorn, 2008). Poplave se
pojavljajo na dnu dolin in kotlin, ki pa je priljubljeno območje poselitve (Anzeljc in sod.,
1995). Glavna značilnosti poplav je poplavni val, na vrhu katerega imamo najvišji pretok
vode (Qvk) (Frantar, 2008). Po Zakonu o vodah (Uradni list RS, 67/2002, 86. člen) se za
poplavno območje določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih
dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča.
Na prvi pogled nam spodjedeno drevje ob vodotoku jasno kaže na poplave. Bregovi so tam
nezaščiteni, reke ob večjih nalivih odnašajo rodovitno prst, spodjedajo pa tudi ceste, železnice
in hiše. Z večjimi intenzivnimi posegi človeka se spreminja tudi nasutina – poleg ilovnatega
in peščenega gradiva so tu še opeka, keramika in drugo (Šifrer, 1983).
Geografi v okviru preučevanja poplavnih območij razlikujemo med poplavnimi pokrajinami z
rednimi (vsakoletnimi) in pokrajinami z občasnimi katastrofalnimi poplavami. Pojav rednih
poplav težko štejemo za naravne nesreče, saj se pojavljajo pogosteje, človeštvo se je nanje
prilagodilo in se ne izpostavlja nevarnosti (Orožen Adamič, 2005). Z vidika ogroženosti
zaradi poplav so najpomembnejša območja z občasnimi, stoletnimi poplavami (po navadi je to
hudourniški tip poplav). Ljudje prepogosto pozabljamo, da so dolinska dna v hribovitem in
gričevnatem svetu območja silovitih hudourniških poplav. Po ocenah je teh površin v
Sloveniji 237.000 ha (12 % površja države) (Natek, 2005).
Intenzivnost poplav določamo s preučevanjem največjih pretokov v poplavnem vodonosniku.
Kot katastrofalne poplave označujemo tiste, ko največji pretok reke preseže 50-letno povratno
dobo. Verjetnost nastopa takšnega pojava je dva odstotka letno (Polajnar, 2002).
Recentne vršaje moramo prav tako šteti k poplavnim območjem hudourniških rek. Reka ob
silovitih nalivih odnese vršaj in nasiplje material v širšem predelu doline. Problem se pojavi s
poselitvijo teh vršajev, ki so primerni za kmetijsko obdelavo. Na območjih z vsakoletnimi
poplavami (nižinski tip poplav, poplave na kraških poljih) se je človek prilagodil poplavam in
se naselil na višjih terasah oziroma višjih predelih (Natek, 2005).
Slika 21: Razlitje Vipave v naselju Miren

Foto: T. Petejan (19. 9. 2010)
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Poplave se razlikujejo glede na tip vodotoka, relief, jakost in razprostranjenost padavin, letni
čas, trajanje, pogostost ter vrsto zemljišča in poplavljenih objektov (Polajnar, 2002).
Poplave strokovnjaki delijo na več kategorij glede na tip vodotoka, relief zemljišča, po
obsegu, glede na intenziteto in razprostranjenost padavin, letni čas, tip visokovodnega vala,
trajanje in pogostost ter na vrsto zemljišča in poplavnih objektov (Anzeljc in sod., 1995).
Gams (1973) loči:
o kratkotrajne poplave prodonosnih rek
Mura, Sava, Soča
o dolgotrajnejša poplavišča rek s prodonosnimi in neprodonosnimi pritoki
Pesnica, Ščavnica, Vipava (slika 21), Velika in Mala Krka, Voglajna,
reke Slovenskega primorja
o poplavišča neprodonosnih rek izven krasa največje razsežnosti
Krka, Ljubljanica
o vsakoletna poplavišča neprodonosnih rek na krasu
Cerkniško in druga kraška polja v Sloveniji
V povirnih alpskih in predalpskih predelih zahodne Slovenije se jeseni povečajo pretoki rek in
v zelo kratkem času – nekaj urah dosežejo tudi spodnje dele rek. Poplavne vode ob rekah s
hitrim tokom se dokaj hitro umaknejo v struge, na kraških poljih in ob kraških rekah pa se
zadržijo več dni. V jesenskih mesecih je zmanjšan zaščitni vpliv rastlinstva, temperature so
nižje (Polajnar, 2002).
Glede na pogostost poplav poznamo (Radinja in sod., 1974):
o območje, kjer poplave nastopajo vsako leto ali večkrat na leto;
o območje, kjer se poplave pojavljajo na dve do pet let ter
o območje z zelo redkimi poplavami.
Ločimo še sezonsko nastopanje poplav glede na letni čas, najpogostejše so spomladi in jeseni.
Glede na trajanje poznamo kratkotrajne, ponavadi hudourniške, in dolgotrajne poplave
(navadno na kraških poljih, nižinske poplave) (Radinja in sod., 1974).
Povečanje pogostosti poplav s katastrofalnimi posledicami nekateri pripisujejo globalnemu
spreminjanju podnebja, gotovo pa je na to vplivalo človekovo poseganje na poplavna
območja. Ne moremo trditi, da je poplav v zadnjem desetletju več, kajti zapisani viri nam
pričajo, da so se poplave pojavljale že v preteklosti v enakih ali celo večjih obsegih. Brez
dvoma pa lahko trdimo, da so posledice poplav vse večje. Število ljudi se je skozi zgodovino
povečevalo, po drugi svetovni vojni so se ljudje začeli naseljevati na ravninska poplavna
območja, ob strugah hudourniških voda (Kolbezen, 1996).
Analize hidroloških podatkov kažejo, da se pretoki v zadnjem 40-letnem obdobju ne
povečujejo in ne vplivajo na večjo ogroženost pred poplavami. Trend srednjih pretokov je
celo v upadanju. Vsekakor bi morali preprečevati gradnje kakršnihkoli objektov na poplavna
ali potencialno poplavna območja (Kolbezen, 1996).
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5.1. POPLAVE V SLOVENIJI
Poplave so v Sloveniji velika in realna grožnja. Kljub temu, da se pojavljajo pogosteje kot
potresi, se te problematike premalo zavedamo (Natek, 2009; Komac, Natek, Zorn, 2008). Več
kot 300.000 ha površja Slovenije je ogroženih zaradi poplav, od tega je 237.000 ha oziroma
79 % vseh poplav v ozkih dolinah ob hudournikih na okoli 30 obsežnih poplavnih območjih
(Polajnar, 2002; Orožen, Adamič, 2005). 74.000 ha ostalega območja je ob naši obali,
razširjenih delih dolin in kraških poljih. Če upoštevamo še prelitja Mure čez nasipe, ki
zagotavljajo 20–50 letno varnost, je poplavnih površin 94.000 ha (Starec, 2002).
Večja poplavna območja v Sloveniji so na Ljubljanskem barju (8.034 ha), ob Dravinji (6.554
ha), spodnji Krki (6.179 ha) in v Spodnji Savinjski dolini (4.289 ha) (Natek, 2009). Ob
ekstremnih poplavah je lahko poplavljenih do 695 km2 ali 3,5 % celotne Slovenije, od tega je
25 km2 urbanih območjih (Mikoš, Brilly, Ribičič, 2004).
Velika pestrost Slovenije se kaže tudi v raznolikosti poplav in poplavnih območji. Nekatera so
povsem v naravnem stanju, na drugo človek vpliva z različnimi vplivi. Poplavam se ne
moremo izogniti, lahko pa se nanje ustrezno in pravočasno pripravimo ali še bolje – se jim
izognemo. A problem je v tem, da se katastrofalne poplave pojavljajo le na vsakih petdeset,
sto let. Človek v tem času nanje pozabi in uporablja prostor, ki je »namenjen« poplavam
(Natek, 2005).
Močnejše poplave v 20. in 21. stoletju v Sloveniji so bile leta 1923, 1925, 1926, 1933, 1954,
1964, 1965, 1972, 1990 (Starec, 2002), 1994, 1995, 1998, 2000 (Polajnar, 2002), 2007, 2009
in 2010 (Sodnik, Mikoš, 2011).
Kot lahko razberemo iz navedenega, so poplave v Sloveniji povsem običajen pojav, saj se
pojavijo skoraj vsako leto. Najpogostejše so jeseni, lahko pa se pojavijo v vsakem letnem
času. Jeseni je zmanjšana zaščitna vloga rastlinskega pokrova, poplave pa zaradi obsežnih
padavinskih območjih prizadenejo večje dele države, tudi več porečij hkrati. Poletne,
hudourniške in zimsko-pomladne poplave so omejene na manjša območja. Hudourniške
poplave se zaradi hitrega odtoka padavinske vode v ozkih grapah kratkotrajne, silovite in
razdiralne (Polajnar, 2002).

5.2. VRSTE POPLAV V SLOVENIJI
Slovenija, dežela z veliko pokrajinsko pestrostjo, ima tudi zelo pestro hidrogeografsko
podobo, ki se kaže z različnimi pretočnimi režimi. Snežne in dežne padavine, kraškost površja
ter raznolikost reliefa vplivajo na pestrost poplav v Sloveniji (Komac, Zorn, 2011).
Natek (2005) na podlagi glavnih značilnosti poplav in območij pojavljanja v Sloveniji loči
naslednje tipe poplav:
o poplave na kraških poljih,
o hudourniške,
o nižinske,
o morske in
o mestne poplave.
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Poplave na kraških poljih so najbolj prepoznavne in marsikje niso nič nenavadnega. Največ
škode ponavadi povzročajo hudourniške poplave (Natek, 2005). Poplave se lahko pojavijo
tudi v primeru, ko se podtalnica dvigne na površje, kar nima neposredne povezave s
poplavljanjem reke. To bi lahko bil po Natkovem (2011) mnenju šesti tip poplav.
Hudourniške poplave so kratke in izjemno silovite. Vode hitro narastejo in tudi hitro upadejo.
S seboj prinašajo veliko količino plavja, ki ga nasipajo na vršajih ali v ravnini (Natek, 2005).
Pri hudourniških poplavah sta ključni globinska in bočna erozija (Radinja in sod., 1974). Te
poplave so značilne za številne majhne hudournike v gorskem, hribovitem in gričevnatem
svetu, pojavljajo se tudi ob večjih rekah: Savinja, Mislinja, Kamniška Bistrica, Bača, Sora …
(Natek, 2005).
Slika 22: Silovitost potoka Batava v Podbrdu

Foto: M. Bratkič (18. 9. 2007)
Nižinske poplave se zaradi razlik v hitrosti dotekanja visokih voda ter pretočnih zmogljivosti
rečnih strug pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek. Vode pritečejo iz višjega sveta in se
razlijejo po ravnini. Od tu počasi odtečejo in za seboj pustijo peščeno-ilovnate naplavine
(Natek, 2005). Na njivskih površinah ne povzročajo škode, saj povečujejo rodovitnost (Natek,
2011). Najpogostejše so ob Dravinji, spodnji Krki, Savi na Brežiškem polju in ob spodnjem
toku Sotle (Natek, 2005). Nižinske poplave se pojavljajo tudi ob Dravi in Muri, nekateri njuni
pritoki pa imajo značilnosti hudourniških poplav (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Poplave na kraških poljih nastopijo počasi, voda se zadržuje več dni ali tednov, nato pa počasi
odteče. Vzrok za nastanek je dvig piezometričnega nivoja nad površje ali presežek dotekajoče
vode nad zmogljivostjo podzemnih odtočnih kanalov (Natek, 2005). Obsežna kraška območja
v glavnem blažijo hiter pretok vode (Orožen Adamič, 1992). Najznačilnejše so za Cerkniško
polje, Planinsko polje in Globodol. Ljubljansko barje s površino 8.034 ha je največje
poplavno območje v Sloveniji. Tu nastopajo poplave, ki so značilne za kraška polja (Natek,
2005). Redne kraške poplave so tipične zlasti za dinarsko-kraški del Slovenije in tam so ljudje
prilagojeni na poplave (Frantar, 2008).
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Ko se hkrati pojavijo visoka plima, nizek zračni pritisk in južni veter, imamo v Piranu in
Kopru morske poplave (Natek, 2005; Frantar, 2008).
Mestne poplave nastanejo, ko ob močnih padavinah sistemi za odvajanje padavinske vode ne
morejo sproti požirati vse padavinske vode. Pojavijo se ob kratkotrajnih močnih padavinah in
zalijejo podvoze, podhode in kleti (Natek, 2005). V jeseni je pomemben vzrok za te poplave
listje, ki zamaši odtoke padavinske vode (Natek, 2011).
V Sloveniji imamo kar nekaj večjih poplavnih območij, vendar največ težav povzročajo
hudourniške poplave, razpršene po celotni Sloveniji, razen na kraškem svetu. Po
heterogenosti in razvejanosti izstopajo tri območja: poplavno območje na Ljubljanskem barju
s celotnim jugozahodnim delom, območje Celja z rekami različnega strmca in pretočnega
režima ter na območju ob spodnji Krki. Pri slednjem dolvodno od Kostanjevice na Krki, kjer
se reki zmanjša strmec, dodatno prispevajo svoje še vršaj Šentjernejskega polja ter hudourniki
z Gorjancev (Gams, 1973). Zgodovinski viri pričajo, da so najpogostejše poplave v okolici
Celja. Pogosto so tudi na jugozahodnem delu Ljubljane ob Gradaščici (Frantar, 2008). Reke v
nižinskem svetu severovzhodne in vzhodne Slovenije in v kotlinah prinašajo le pesek, melj in
glino (Gams, 1991).
5.2.1. Hudourniške poplave
Slovenija pripada hudourniškim območjem ali drugače povedano – skoraj četrtina Slovenije je
ogrožena zaradi hudourniških poplav (Horvat, Jeršič, Papež, 2008). Glavnih hudourniških
strug je 1.700 km, 4.000 km je še pritokov, ki so daljši od 0,5 km. Povprečna gostota
hidrografske mreže v hudourniškem svetu je 1,6 km/km2 (Horvat, 1987). Tu je spiranje,
odplavljanje prepereline in zasipavanje rodovitnih zemljišč s slednjimi večje od obnove
rodovitnih prsti. Ob silovitosti delovanja hudournika nastaja škoda zaradi poplavljanja in
preplavljanja, globinske in bočne erozije ter naplavljanja (Horvat, 2002). Pri erozijskem
delovanju hudournikov voda ne odnese vsega materiala po reki, 60 % materiala zastaja že v
erozijskih in hudourniških grapah, na pobočjih, meliščih, hudourniških vršajih. Takšni
nenadni in občasni hudourniki lahko ob enkratnem dogodku povzročijo ogromno gmotno
škodo na nekem območju (Horvat, 1987).
Regulacije na nekaterih predelih hudourniških rek povzročajo večjo škodo in pospešujejo
odtok visokih voda. Čeprav so na nekem predelu z regulacijo res zmanjšali ali celo odstranili
nevarnost pred poplavami, so večjo nevarnost povzročili na lokacijah dolvodno od regulacije
(Šifrer, 1983). Globina zajedanja pri erozijskem delovanju je odločilna za varnost potencialno
ogroženih objektov. Jakost oziroma rušilna moč prenesenih naplavin je odvisna od vrste
prenosa in debeline odlaganja (Horvat, 2002).
Deroča poplavna voda erodira brežine, nosi s seboj drevesa, vejevje in druge predmete. Ti
normalnega toka ne motijo, v naraslem vodotoku pa gradivo odnese in se na prvi oviri
zagozdi, najsi bo to konstrukcija mostu ali njihovi oporniki. Zamašitev mostnih prepustov
lahko povzroči zamašitev struge, voda gorvodno od tod prestopi bregove. V nevarnosti je tudi
zmogljivost mostu, tega lahko voda spodkoplje in poruši. Deli porušenega mostu povzročajo
dodatne zajezitve dolvodno. Več škode pri mostovih povzroči erozija brežin kot porušitev
konstrukcije. Slednja ima z današnjo tehnologijo namreč globoke temelje opornikov na
pilotih. Tok vode deluje erozijsko na najbolj šibkih točkah. Ob vznožju brežine se lahko
sproži tudi plaz, ki še dodatno blokira rečno strugo (Komac, Natek, Zorn, 2008).
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Sliki 23 in 24: Poplavljanje potoka Batava v Podbrdu

Foto: M. Kos (18. 9. 2007)

Foto: T. Mrak (2. 5. 2012)

Obseg delovanja hudournika je odvisen od geološke zgradbe zaledja ter jakosti in
razporeditve padavin. Največkrat jih spremljajo tudi pobočni procesi, kar še poveča količino
gradiva, ki ga voda prenaša (Komac, Natek, Zorn, 2008). Po ocenah Horvata (1992) okrog
730.000 ha zemljišč v hribovitem svetu Slovenije (35 % celotnega površja) zavzemajo
pobočni procesi (Horvat, 1992). Za podorom ali zemeljskim plazom nastane zajezitveno
jezero in ob porušitvi te naravne pregrade lahko pride do precejšne škode dolvodno od tod.
Tak primer smo imeli na primer v Podvolovljeku (leta 1990) in na Hudinji (leta 1954).
Pobočni procesi lahko prinesejo v vodotok ogromno količino lesnega gradiva – drevesna
debla, veje in drugo organsko gradivo. Vendar je to povsem naraven pojav (Komac, Natek,
Zorn, 2008). Nepremišljeni človeški posegi in ekstremne padavine vplivajo na obseg in
pogostost njihovega premikanja (Horvat, 1992). Rešiti bi ga bilo mogoče z uporabo žične
pregrade, postavljene na kritičnih mestih, meter ali dva nad strugo (Komac, Natek, Zorn,
2008). Vsekakor pa je redno in premišljeno vzdrževanje hudourniških območij dolgoročna in
cenejša rešitev (Horvat, 1992).
Vzdrževanje ureditvenih ukrepov, kjer pustoši hudourniška erozija, zajema predvsem urejanje
zaledij hudournikov in erozijskih žarišč. To obsega ustalitev sproščenega materiala v zaledjih
hudournikov in preprečevanje nadaljnjega erozijskega sproščanja. Zaradi razprostranjenosti
hudournikov po Sloveniji je nemogoče vse nadzorovati in preprečiti. Jakost hudourniške
erozije zmanjšamo s prečnimi zaplavnimi in ustalitvenimi ukrepi v povezavi z biotehničnimi
ukrepi. Z zaplavnimi objekti in primerno uporabo naravnih razširitev ob hudourniških strugah
lahko prenašanje plavin hudourniške reke ustavimo ali delno razbremenimo. Pri lociranju teh
prečnih objektov moramo upoštevati potencialne poplavne učinke. Gozd pod gozdno mejo
upočasnjuje denudacijo. Z odnosom človeka do gozda se je spreminjala tudi moč erozije, tako
vodne kot snežne. Hriboviti svet, kakršno je tudi širše območje Baške grape, je zelo občutljiv
za erozijske procese, zato je gozd posebnega pomena. Gozd zadržuje in vpija vodo, ovira
njeno odtekanje in preprečuje, da bi nastale večje količine nevezanega drobirja, ki ga vode
odnašajo s hudourniki. To vlogo gozd opravlja tako ob vodotoku, kot na celotni površini.
Debelejši material, ki ga ob večjih neurjih odnašajo hudourniki, izvirajo iz erozijskih žarišč
vzdolž struge ter iz ogolelih površin, kjer delujejo erozijski procesi (Horvat, 2002a). V
povprečju ta vrsta erozije odnese okoli 3,5 milijona m3 raznega drobirja (nad 620 m3/km2).
Največje sproščanje so zasledili v povirju reke Soče in v zahodnih Karavankah (Horvat,
1987). S procesom denudacije pa se finejši material odnaša s celotne površine.
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Človek je že davno nazaj varoval svoje imetje pred hudourniškimi poplavami s preprostimi, a
učinkovitimi napravami (Horvat, 1987). Rušilne prenose plavja po hudourniških strugah so na
Slovenskem opazovali in sistematično preprečevali vse od leta 1884, ko je bila ustanovljena
hudourniška služba (Horvat, 2002). Potrebno je redno strokovno spremljanje erozijskih
pojavov, ohranjanje ekoloških vrednot ter izboljšanje vodnogospodarskega režima s čim bolj
ekonomičnimi ukrepi. Dolgoročni cilji urejanja hudourniških območij v Sloveniji so (povzeto
po Horvat, 1987):
o stalno povečevanje varnosti pred hudourniškimi poplavami in erozijo,
o usmerjanje hudourniške dejavnosti v zaledja hudournikov,
o vzdrževanje in obnavljanje obstoječih objektov in naprav,
o preprečevanje nepremišljenih posegov v prostor, ki pospešujejo erozijske procese.

5.3. VZROKI POPLAV
Glavni vzroki za nastanek poplav v Sloveniji so (povzeto po Komac, Natek, Zorn, 2008):
o padavine,
o geološka podlaga,
o hidrološke značilnosti,
o pedološke razmere,
o vegetacija,
o relief in
o človek.
Poplave so največkrat posledica močnih kratkotrajnih in dolgotrajnih padavin, naglega
taljenja snega in skupnih procesov obojega (Polajnar, 2002). Velike strmine in neprepustne
kamnine dodatno pospešujejo neenakomerno prostorsko in časovno razporeditev padavin
(Komac, Natek, Zorn, 2008). Pomembne so še vegetacijske, pedološke ter druge značilnosti.
Vzroki se seveda od pokrajine do pokrajine razlikujejo (Mikoš, Brilly, Ribičič, 2004; Orožen
Adamič, 2005). K obsegu poplav v zadnjih letih vse bolj prispeva tudi človek s posegi v
naravo. Z obdelavo tal, krčenjem gozdov, gradnjo naselij, cestne in železniške infrastrukture
je pospešil in povečal odtok padavinske vode. Poleg tega se je povečala tudi erozija prsti
(Polajnar, 2002). Vsak poseg v obrečni prostor dvigne gladino poplavnih vod, kar ob istih
vremenskih situacijah povzroča večjo škodo (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Sliki 25 in 26: Levo podrt most ob poplavah leta 1995, desno nov most

Foto: V. Čufer (8. 9. 1995)

Foto: T. Mrak (15. 9. 2012)
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Poplavna območja so torej svojevrsten prostor v pokrajini, ki ga oblikujejo naravnogeografski
dejavniki, poleg teh pa imajo čedalje bolj odločilno vlogo tudi posredni in neposredni vplivi
družbenogeografskih dejavnikov (Natek, 1992). Pri tolmačenju poplav je tako potrebno
poznati naravno- in družbenogreografske dejavnike (Radinja in sod., 1974).
V nadaljevanju so izpostavljeni trije poglavitni vzroki poplav, to so padavine, relief ter
človek.

5.3.1. Padavine
V Sloveniji imamo tri osnovna podnebja: zmerno kontinentalno, submediteransko in gorsko
podnebje (Ogrin, 1996). V obdobju 1971–2000 so povprečne letne padavine v Sloveniji
znašale 1.579 mm, povprečni letni odtok je bil 862 mm, 717 mm vode pa je izhlapelo (Vodna
bilanca …, 2008).
Kako močne padavine povzročajo poplave, je odvisno od odtočnih razmer, na katerem delu
vodotoka se pojavijo poplave in koliko časa trajajo padavine. 24-urne padavine merimo vsak
dan ob 7. uri zjutraj na meteoroloških postajah. To je skupna količina padavin v vseh 24 urah,
ki pa ne prikazuje razporeditve in maksimumov padavin preko dneva (Pristov, 1991).
Točkovna zaznava je mogoča le z avtomatskimi postajami, ki neprestano merijo padavine.
Zaradi omejenega prostorskega obsega in kratkega trajanja padavin je za zaznavo močnih
nalivov najprimernejši meteorološki radar (Vrhovec, 2002a).
V Sloveniji se pojavljajo zelo velike razlike v razporeditvi padavin. Spodnji bohinjski greben
in ostali deli alpsko-dinarske pregrade, ki zadržijo zahodne zračne mase, prejmejo daleč
največ padavin (Komac, Zorn, 2011). Tu pade tudi nad 3.200 mm padavin letno. V dnu Baške
grape je v povprečju letno 2.000–2.600 mm padavin. Proti vzhodu Slovenije se količina
padavin zmanjšuje in v Prekmurju ne preseže 900 mm padavin letno (Podnebne razmere …,
2006). Po uradnih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so največjo letno količino
padavin izmerili leta 1960 in znaša 4.605 mm (Breginj), najmanjšo letno količino padavin pa
so namerili leta 1971 v Vučji Gomili (477 mm). Tudi dnevne padavine so različno
razporejene. Tako imamo v Posočju tudi več kot 300 mm dežja na dan in več kot 100 mm na
uro. Medtem ko je v Prekmurju le okoli 100 mm padavin dnevno (Slovenski vremenski
rekordi, 2010). V določenem letu imamo lahko ekstremne mesečne ali dnevne padavine,
povprečna letna količina padavin pa je povsem normalna. Na to lahko vpliva sušno obdobje v
delu leta (Zupančič, 1992).
Glavni vzrok za poplave v Sloveniji so intenzivne padavine, ki jih nad naše kraje prinašajo
vlažne zračne gmote, večinoma od zahoda in jugozahoda. Ti nalivi lahko v nekaj urah
presežejo tudi od 10 do 300 mm padavin (Šifrer, 1983). Izjemno velike količine prinašajo
orografske padavine, ki se pojavijo pozno jeseni in so značilne za južno stran Julijskih Alp in
jugozahodno stran dinarske gorske pregrade. Z južnimi in jugozahodnimi vetrovi priteka nad
naše kraje topel in vlažen zrak, ki trči ob pregrade zahodne Slovenije. Povezane so s prehodi
front, zelo pogosto se pojavijo ob nastanku sekundarnega ciklona nad Genovskim zalivom ali
severno Italijo (Pristov, 1991). Toplo Sredozemsko morje ob tem zagotavlja obilo vlage v
zraku (Polajnar, 2002).
Močni nalivi so tudi ob poletnih nevihtah, ki so deloma termičnega izvora. Ti nalivi trajajo
kratek čas in ker je nevihtni oblak največkrat razmeroma neobsežen, so nalivi izrazito lokalni,
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ni pa nujno (Pristov, 1991). Po ocenah so na zahodu Slovenije nevihte povprečno tudi več kot
50 dni v letu (Geografija, 2001).
Učinek padavin in posledično naravnih nesreč je odvisen od lokacije, kjer se padavine
pojavijo, od letnega časa, od trajanja, intenzitete in predhodnega stanja na tem območju.
Večdnevne padavine se delno zadržujejo v vegetaciji, prsti, v prodnih vodonosnikih in
kraškem svetu, obenem pa povečujejo pretok vodotokov. Ob večji intenziteti padavin voda
nima več prostora za zadrževanje, zato hitro odteka po površju in narasle vode prestopijo
bregove. To se najpogosteje dogaja jeseni, ko vegetacija ni aktivna in je tudi
evapotranspiracija (izhlapevanje) manjša (Vrhovec, 2002). Na poplave s katastrofalnimi
posledicami lahko vplivata tudi kombinacija močnih padavin in taljenja snega v
spomladanskih mesecih ter odjuga z dežjem v zimski polovici leta (Šifrer, 1983; Kolbezen,
1996). Poplave v Sloveniji nastopajo tako rekoč v vseh letnih časih, z viškom jeseni in
spomladi (Šifrer, 1983).

5.3.2. Relief in rastje
Posebnega pomena pri poplavah je tudi relief, saj močno razčlenjeno površje in vododržne
kamnine pospešujejo hiter in visok odtok padavinske vode (Šifrer, 1983). Na sliki 27 so
prikazani višinski pasovi v Baški grapi, kjer je razvidna razčlenjenost površja s številnimi
grapami. Nadmorska višina, posebej na južnih pobočjih, hitro narašča od dna dolin pa do
vrhov.
Slika 27: Višinski pasovi v Baški grapi

Vpliv reliefa se kaže s položajem poplavnega sveta v porečju in površinsko izoblikovanostjo
poplavnega zaledja. Pri preučevanju poplav pa ne smemo zanemariti reliefne izoblikovanosti
samega poplavnega sveta ter značilnosti struge na poplavnem svetu (Radinja in sod., 1974).
Poznavanje geomorfološkega razvoja poglabljanja, nasipanja in širjenja poplavnega sveta je
pomembno za izbiro tehničnih ukrepov (Šifrer, 1983).
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Pri preučevanju je potrebno upoštevati še prst, rastje in rabo tal (Šifrer, 1983). V preteklosti je
celotno Baško grapo prekrival gozd do zgornje gozdne meje. Njegova površina se je
zmanjšala po prihodu nemških kolonistov v 13. stoletju in ob poznejših kolonizacijah. Z
razvojem naselij, širjenjem travnikov, senožeti, pašnikov, planin, sadovnjakov in njiv se je
gozd krčil. Les so prodajali in izvažali, zato se je gozd ohranil le na strmih pobočjih
(Pohajanje po …, 2002). V zadnjem času, ob sodobnem načinu življenja, je prisotno
zaraščanje in opuščanje kmetijskih površin ter izseljevanje. Obdelovalne površine se zopet
zaraščajo. V zadnjih tridesetih letih se je gozdnatost v Baški grapi povečala za 27 % in tako
dosegla 74 % površja (Mrak in sod., 2002). Prevladujejo bukovi gozdovi, med katerimi na
osojni strani raste jelka, v višjih delih tudi smreka. Najdemo še gorski javor, črni gaber, mali
jesen, hrast graden, mokovec ter ponekod tudi hrast puhavec (Pohajanje po …, 2002).
Gozd blaži in preprečuje posledice razdiralnih sil narave (Jakša, 2002). Vegetacija obnavlja in
varuje prst pred spiranjem in plazenjem. Drevje in rastlinje v podrasti blaži udarce dežnih
kapljic na tla in preprečuje ustvarjanje večjih vodnih tokov po strmini. Prst v gozdu je rahla,
kar omogoča izredno veliko zadrževanje padavinske vode (Kos, 1992). Gosto rastje poleg
zmanjševanja denudacije zmanjšuje tudi visoke pretoke (Mikoš, Brilly, Ribičič, 2004). Na
posekanih površinah padavine zbijajo prst, voda po njih hitro odteka in spira preperelino
(Kos, 1992). V Baški grapi je kar nekaj varovalnih gozdov. V njih se zaradi varovalne vloge
gozdnega zemljišča in nižje ležečih zemljišč ne gospodari, oziroma je gospodarjenje omejeno.
Ti gozdovi varujejo prst, vodne vire in povirja pred plazovi in drugimi procesi. Varovalni
gozdovi so najpogostejši na zgornji gozdni meji, ekstremnih rastiščih in strmih pobočjih
(Jakša, 2002).
Gozdovi resda blažilno delujejo na vodni režim in erozijo, a vseeno ne morejo zadržati obilnih
padavin ob nalivih in dolgotrajnem deževju (Horvat, 1987).

5.3.3. Vpliv družbenogeografskih dejavnikov na poplave
Mnogi človekovi posegi v okolje pospešujejo dinamiko naravnih procesov in s tem naravne
nevarnosti. Človek lahko s tehničnimi ukrepi pozitivno in negativno vpliva na odtočne
razmere, na sam pojav poplav pa ne more bistveno vplivati, kajti poplave so sestavni del
naravnega okolja. Za škodo, ki nastane ob poplavah, pa je marsikdaj neposredno kriv človek
(Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
Slika 28: Poseganje človeka v strugo vodotoka Kneže

Foto: T. Mrak (1. 5. 2012)
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Človek vpliva neposredno na poplave z izpusti vode iz zadrževalnikov ali porušitvijo teh,
posredno pa s poseganjem v rečne struge in na poplavna območja (Frantar, 2008). Poslužuje
se prekomernega izsekavanja gozdov, vse več je urbaniziranih površin in prometnic. Na ta
način se povečuje hitrost odtoka, zmanjšujejo se naravne zadrževalne sposobnosti ob
vodotoku (Kolbezen, 1996). V zgornjih delih dolin pride do močne erozije in s tem poglobitve
strug. Delovanje erozije lahko vidimo na razjedenih kolovozih in cestah, ki se ob neurjih
spremenijo v hudournike. V srednjem in spodnjem delu dolin reka nasipa plasti ilovnatih,
prodnih in peščenih sedimentov. Opuščanje čiščenja strug vodotoka prispeva k večji količini
materiala ob strugi, ki se ob obilnih padavinah spusti po vodotoku navzdol (Šifrer, 1983).
Današnja razporeditev naselij naj bi izvirala predvsem iz srednjega veka, iz časov, ko je bilo
kmetijstvo glavna gospodarska dejavnost. Največ naselij v Sloveniji je med ravnino in
gričevjem ter na meji med gričevjem in hribovjem, na ravnini pa jih je največ na meji med
poplavnim in nepoplavnim svetom. Ranljivost ljudi zaradi naravnih nesreč je postala večja.
Vzrok je predvsem v skoncentriranem prebivalstvu v dolinah. Na eni šestini slovenskega
ozemlja živi tri četrtine prebivalcev. Ravno zaradi tega imamo lahko poplave upravičeno za
potencialno nevarnost, takoj za potresi (Orožen Adamič, 1992; Kos, 1992).
Skozi stoletja so se spreminjali obseg, namembnost in površina poplavnega sveta. Krčenje
gozdov in agrarna kolonizacija gričevnatih ter hribovitih območij sta povzročila večjo
denudacijo in odnašanje prepereline v nižje predele. S stalnim nanašanjem slednje je skozi
stoletja prišlo do tega, da se je poplavna ravnica dvigala in širila čedalje bolj proti obrobnim
delom dolinskega dna. V ekstremnih primerih se je poplavna ravnica v 40 letih dvignila tudi
do 0,8 m. Z razkrojem agrarne družbe, ko človek ni bil več neposredno odvisen od tekočih
voda, je prenehalo tudi redno vzdrževanje in čiščenje hudourniških strug (Natek, 1992).
Po 2. svetovni vojni, predvsem v letih 1945–1955, je negativne spremembe prineslo
opuščanje mlinov in žag. V tem času so propadli tudi jezovi, ki so zadrževali oziroma blažili
hiter odtok narasle vode v zgornjih delih dolin (Orožen Adamič, 2005: Šifrer, 1983). Tako se
je močno povečal hudourniški značaj rek. Povečal se je tudi transport gradiva in s
spremljajočo erozijo v zgornjem delu rek prinašal veliko nakopičenega gradiva (Šifrer, 1983).
Gradnja in poseganje v strugo vodotoka vpliva na hitrost in delež vodnega odtoka, to pa se
največkrat pokaže šele ob poplavah (Brilly, 1994). Veliko škodo povzročijo zamašitve
mostnih odprtin z naplavinami. Zajezitve povzročijo poplave na območju, ki sicer ne bi bilo
ogroženo, saj se voda zaradi povečanega pretoka razliva po okoliških površinah (Kos, 1992).
V tem primeru voda počasi narašča, za jezom pa hitro upade. Morebitna porušitev mostu
predstavlja nevarnost za objekte in območja dolvodno od tod (Frantar, 2008). Pri
pretransportiranju gradiva je ponekod prišlo do zasipavanja strug, trganja bregov in škode na
antropogenih objektih (Šifrer, 1983). V povojnih časih je potekala izrazita koncentracija
prebivalstva in gospodarstva na dnu kotlin in dolin, precejšen del tega prav na poplavno
izpostavljenih predelih. Glavni razlog je bil prehod iz klasične agrarne v sodobno industrijsko
družbo. Država je pri tem z zakoni varovala najkakovostnejša kmetijska in gozdna zemljišča,
s tem pa se je povečeval pritisk na ravna območja ob rekah, ki so veljala za manjvredna in
neugodna za kmetijstvo (Natek, 2005).
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Sliki 29 in 30: Most pri balinišču v zaselku Zarakovec (Koritnica)

Foto: B. Gatej (8. 9. 1995)

Foto: T. Mrak (15. 9. 2012)

Problem predstavljajo tudi mostovi (primer slika 29), zavarovanja cestnih in železniških
nasipov, kanalizacijski vtoki, male hidroelektrarne … (Brilly, 1994). Problematične so zlasti
neustrezne dimenzionirane pretočne odprtine mostov in prepustov, odlaganje materiala,
zagozdeno drevje na mostovih, zajezitev vodotoka zaradi zemeljskih plazov. Za temi
umetnimi pregradami voda več časa zastaja in močno nasiplje material (Anzeljc in sod.,
1995). Marsikateri nasipi (železniški ali cestni) s premajhnimi prepusti vplivajo na
zadrževanje narasle vode, dvigujejo gladino in z zajezitvami dreves in plavja povečujejo
poplavne površine (Natek, 1992). Številne krajevne regulacije in umetni nasipi povzročajo
večjo škodo pri hudourniških poplavah. Vpliv je čutiti dolvodno po reki (Orožen Adamič,
2005). Z regulacijami so navadno odpravljene nizke, redne poplave, nikakor pa ne
katastrofalne (Natek, 1992).
Ne smemo šteti vseh človekovih posegov v naravne razmere za škodljive. Pozorni moramo
biti na tiste posege, ki pri urejanju prostora povečujejo ogroženost zaradi poplav ali
neposredno prispevajo k povečanju škode ob vodnih ujmah. Količinsko natančno ne moremo
ugotoviti stvarnega obsega človeškega vpliva vseh posegov v okolje. Vplivi so le ocenjeni, te
ocene pa so mnogokrat različne, saj se mnenja strok razhajajo. Poselitev vsekakor povzroča
najbolj trajne spremembe na poplavnem prostoru (Kos, 1992). Tudi paša živine, gradnja
gozdnih poti, spravilo lesa po drčah in vleka po zemlji ima negativne učinke na zadrževanje
odtoka vode. Zato bi morali v prihodnje dati večji pomen gospodarjenju z obrežnimi gozdovi
in rastlinstvom v jarkih, grabnih in dolinah. Le tako bi uspešno zadržali večje količine
padavin in preprečili erozijo bregov. Pomemben negativen poseg je tudi čezmeren odvzem
plavin (pesek, prod, mivka) iz vodotoka. Nujno je namreč vzdrževanje ravnovesja med
sproščanjem naplavin v povirju, premeščanjem v vodi in odlaganjem v nižje ležečih predelih
(Kos, 1992). Vsekakor ljudje ne upoštevamo preventive in se s svojimi posegi ne izogibamo
poplavnim ravnicam, raje gradimo zaščito proti poplavam. In prepogosto se problem poplav
rešuje zgolj lokalno, čeprav je to problem celotnega porečja (Frantar, 2008).
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6. ŠKODA ZARADI POPLAV
Brilly (1994) je mnenja, da je škoda, ki nastane pri poplavah, »predvsem lastna škoda na
objektih v sami strugi reke«. Škoda zaradi naravnih nesreč v zadnjem času stalno narašča in v
nekaterih letih obsega precejšen del BDP. Zmotno je namreč mišljenje, da se s tehnološkimi
posegi lahko naravne nesreče obvlada, oziroma se jim lahko na ta način izognemo. Prav tako
ne moremo trditi, da je naravnih nesreč vedno več. Človek vedno bolj posega na poplavna
območja, ki so na prvi pogled prav idiličen prostor v pokrajini (Komac, Zorn, 2011). Na
poplavnem svetu, ki ga ogrožajo redke, a močne poplave, se širijo naselja, stanovanjska
poslopja, industrijski obrati, ceste, železnice, daljnovodi, mostovi, jezovi. Z utesnjevanjem
visokih voda se njihova rušilna moč le še povečuje (Šifrer, 1983).
Vsakoletne povodnji imajo povsem drugačno okolje, tam so navadno le logi in travniki. Zato
je v pokrajini jasna razlika v škodi med območji z rednimi vsakoletnimi poplavami in redkimi
ekstremnimi poplavami (Šifrer, 1983).
Velikost škode, ki nastane pri poplavah, je odvisna od tipa poplav ter intenzitete in vrste
padavin. V izrednih primerih so ogrožena tudi človeška življenja (Anzeljc in sod., 1995). V
zadnjem času povzroča precejšnjo škodo tudi onesnaženost naplavin. Neonesnažena
naplavina sicer povečuje rodovitnost (Brilly, 1994). Poplavna škoda zmanjšuje vrednost
stvari, objektov in prihodka. Škoda lahko nastopi neposredno, posredno, sekundarno,
nematerialno, ali pa je to škoda zaradi negotovosti. Izmerimo lahko le neposredno škodo,
ostale pa le ocenimo (Brilly, 1994). Neposredno se škoda kaže na uničenju urbaniziranih
območjih, kmetijski in nekmetijski zemlji, komunalni infrastrukturi in vodnogospodarskih
objektih. Posredna škoda pa povzroči za daljši čas prekinitev komunikacij, transporta,
industrijske proizvodnje, oteženo je poslovanje, zmanjša se produktivnost in ekonomičnost
proizvodnje, pride do izpada dobička … Posredno škodo lahko ugotovimo šele po nekaj letih
ali nikoli. Poleg navedenih obstaja tudi škoda, ki se je ne da ovrednotiti. K temu prištevamo
fizično in psihično škodo na ljudeh, ekološko škodo, škodo na objektih naravne in kulturne
dediščine (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Sliki 31 in 32: Škoda v tovarni volnenih izdelkov Bača Podbrdo

Foto: M. Dakskobler (8. 9. 1995)

Foto: I. Čufer (8. 9. 1995)

Zelo velika razlika je v razumevanju poplav. Če se upošteva zgolj neposredno povzročeno
škodo, je ta veliko manjša, kot če upoštevamo še posredno škodo (Komac, Natek, Zorn,
2008).
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Na območjih, kjer so poplave redkejše, človek pri gradnji in vlaganju v obrečni prostor ne
upošteva omejitvenih dejavnikov. Zdi se, da vlaganje in sanacija pretehtata škodo, ki jo
poplave povzročijo (Natek, 1992).
Ceste so od vseh gradbenih objektov največkrat najbliže strugi hudournikov. Zato ob narasli
vodi utrpijo veliko škodo. Vzrok za škodo so najpogosteje neustrezni prepusti. Velikokrat je
neustrezno varovanje brežin hudournikov, slabo so grajeni temelji podpornih zidov in mostov,
gre pa tudi za neustrezno lociranje cest v prostor. Hudourniki lahko pustošijo po pokrajini z
visokimi pretoki do 300 m3/s ali več. Struge naravnih hudournikov so zelo strme,
neenakomerne oblike in velikosti. Tok vode je hiter in vrtinčast. Načrtovalci, izvajalci in
vzdrževalci cest prepogosto podcenjujejo moč hudourniške erozije in se ne zavedajo, kakšne
posledice ima plavje, ki ga hudournik nosi s seboj. Vsi ti strokovnjaki bi morali dosledno in
dolgoročno upoštevati dinamiko hudournikov in cestne infrastrukture. Zaradi ozke doline v
Baški grapi ni druge možnosti, kot da je cesta speljana ravno ob strugi Bače in drugih
vodotokih. Slabo načrtovana in zgrajena cesta ob povodnji povzroči velike probleme,
dolgotrajno sanacijo in visoke stroške vzdrževanja (Klabus, 1999). Pogosto se škoda ob
poplavah pojavi na predelih, ki so bili prizadeti ob predhodnih poplavah in še niso bili
sanirani. Razlog za neizvedeno sanacijo je največkrat prav v pomanjkanju denarja (Horvat,
Papež, 1999).
Sliki 33 in 34: Poplavljeno balinišče v zaselku Zarakovec. Na desni sliki je reka Bača na
levi strani brunarice.

Foto: B. Gatej (8. 9. 1995)

Foto: S. Mrak (22. 8. 2012)

V zadnjih letih je po mnenju nekaterih strokovnjakov čutiti vpliv podnebnih sprememb in s
tem ekstremnih vremenskih pojavov. Po njihovem mnenju se poplavna nevarnost povečuje.
Študije o podnebnih spremembah še vedno ne morejo in najverjetneje ne bodo nikoli mogle
natančno določiti intenzitete prihodnjih ekstremnih dogodkov (Horvat, Jeršič, Papež, 2008).
Škoda zaradi poplav se ne povečuje zaradi podnebnih sprememb, ki povzročajo več poletnih
in manj jesenskih padavin (Gams, 1999). Vzrok je v intenzivni rabi obrečnega prostora, kjer

44

je vedno več materialnih dobrin, moral pa bi biti namenjen naravnemu toku reke (Anzeljc in
sod., 1995).
Na obdobno poplavljenih območjih je človek nekoč pustil pas grmovja in drevja, da je zaščitil
bregove. V času fevdalne zgodnjesrednjeveške kolonizacije so za nastanek naselij in
prometnic poglabljali izgonske struge ter regulirali majhne potočke. Poplavni log so
spremenili v travnik, povečala sta se erozijska moč vode in njen pretok. Vzdrževanje
zadostnega profila za največje pretoke rek je še danes marsikje pomembno in nujno, a
zanemarjeno (Gams, 1999). Večina sredstev porabimo žal za odpravljanje posledic poplav, ne
pa za preventivno ravnanje, ki je dolgoročno celo cenejše. Tako še vedno nastajajo
novogradnje v neposredni bližini rek (Komac, Zorn, 2011).
Poleg negativnih učinkov poplav poznamo tudi pozitivne: gnojenje obrečnih travnikov s finim
plavjem, nanašanje in odlaganje večjih količin proda, peska in mivke na prodiščih (gradbeni
material) (Radinja in sod., 1974).
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7. VARSTVO PRED POPLAVAMI
Hudourniške vode in poplave prizadenejo tako razviti kot nerazviti svet, res pa je, da večja
škoda nastane v nerazvitem svetu. Tam ni takšnega ozaveščanja, ljudje so revni (Kolbezen,
1996). Poplav ne bomo nikoli popolnoma preprečili, lahko pa jih omilimo z ustreznimi
ukrepi. Nanje moramo biti strokovno in materialno pripravljeni (Paulič, 1993).
V Sloveniji pri varstvu pred nesrečami sledimo priporočilom Evropske unije, ki vključuje
zaščito pred tveganji zaradi naravnih katastrof. Ob tem prebivalcem zagotavlja dostop do
temeljnih dobrin in storitev. Poplave so z vidika prostorskega načrtovanja pomemben naravni
proces, ki pogosto prizadenejo človeka in njegovo dejavnost (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Vsa slovenska zakonodaja v prvi vrsti poudarja varstvo pred poplavami z negradbenimi
ukrepi. To preventivno ravnanje pred poplavami se izvaja dolgoročno in zajema temeljito
planiranje – izogibanje in prilagojeno rabo prostoru, ki je namenjen vodi. Vodotoku je
potrebno prepustiti dovolj široko zemljišče, kjer lahko hidrološki in hidromorfološki procesi
nemoteno potekajo. Obenem se poskuša zmanjšati občutljivost območja ter povečati
organiziranost službe za opozarjanje.
Na zadnjem mestu, ko je škoda že storjena, so na vrsti gradbeni ukrepi (gradnja
zadrževalnikov, nasipov, odtočnih kanalov …). Vodogradbeni ukrepi, ki bi bili dovolj obsežni
za preprečitev le nekaj ur trajajoče hudourniške poplave, so zelo dragi in povzročijo druge
nezaželene učinke v okolju (Brilly, 1992). Vedeti moramo, da nedokončani sanirani objekti
lahko ob ponovni poplavi povzročijo še večjo škodo.

7.1. NEGRADBENI UKREPI PROTI POPLAVAM
Po drugi svetovni vojni je največ škode povzročilo nepremišljeno prostorsko planiranje, ki je
dovoljevalo gradnjo stanovanjskih in drugih objektov na najbolj neprimernih mestih. Če bi
upoštevali stara izročila, bi se mnogokrat izognili neprijetnostim obrečnega sveta – milijonski
škodi in smrtnim žrtvam. Starejše hiše so navadno izven poplavnega območja, kar kaže na to,
da so se naši predniki veliko bolj zavedali odvisnosti svojega obstoja od narave. Rast
prebivalstva se je ponekod soočala s pomanjkanjem prostora v ozkih in strmih dolinah
(Paulič, 1993). Menim, da so tudi prebivalci v nekaterih delih Baške grape posegali v obrečni
prostor ter na ta način povečevali ogroženost zaradi poplav. Slednje je tudi predmet moje
hipoteze.
Geografija vidi prostor kot pokrajino, ki je rezultat razmerij med različnimi dejavniki. Mnoga
raziskovanja so privedla do spoznanja, da poplavne ravnice pripadajo vodi. Najboljša
obramba pred poplavami je, da se jim preprosto izognemo – se v ta prostor ne vmešavamo in
vodi prepustimo prosto pot. Katastrofalne poplave se pojavljajo le na nekaj desetletij ali
stoletij, ljudje na njihove razsežnosti počasi pozabimo in nevede povečujemo ogroženost
zaradi poplav s poseganjem na poplavne ravnice ob vodotokih. Zelo pomembno je, da
posebno občutljivih objektov (stanovanjskih hiš, industrijskih obratov, bolnic, zdravstvenih
domov ipd.) ne lociramo ob poplavnih vodotokih. Tak primer neustrezne gradnje je na primer
zdravstveni dom v Železnikih, ki je lociran v neposredni bližini Sore, pravokotno na njen tok.
Drugi nespameten primer je Wellness center v Laškem, ki je praktično zgrajen neposredno v
strugi Savinje. Lociranje podzemnih garaž je še večje nespametno dejanje pri gradnji tega
centra (Natek, 2011). Takšnih zgrešenih primerov gradnje objektov je v Sloveniji kar nekaj.
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Varstvo pred naravnimi nesrečami urejajo strategije, zakoni, uredbe in drugi načrti. Posebej
izpostavljam pomen regionalnega in prostorskega planiranja, ki naj bi z usklajevanjem
različnih teženj vzpostavilo funkcionalno, gospodarno in estetsko okolje.
Predmet prostorske analize je »sistem razmerij v stvarnem fizičnem prostoru, ki ima svoje
naravne (fizične, fizikalne, kemijske, biološke) značilnosti ter značilnosti, ki jih je ustvaril
človek oziroma tudi značilnosti, ki mu jih pripisuje človek« (Černe, 2005, str. 239). Ne glede
na to, v kolikšni meri je prostor spremenjen zaradi ekonomskih in psiholoških dejavnikov, se
mora prostorsko planiranje osredotočati na preučevanje medsebojnih prostorskih razmer v
stvarnem fizičnem prostoru. Pri načrtovanju prostora sprejemamo odločitve, ki so zasnovane s
prostorom, kot ga zaznavamo in ne s prostorom, kakršen je. Odločitvam sledijo ukrepi, ki pa
se odvijajo s stvarnim prostorom in vplivajo na prostorske razmere. Tehnični napredek in
znanost vplivata na to, da človek neprestano spreminja prostor (Černe, 2005). Na nek način
skuša nadvladati fizičnogeografskim dejavnikom, ki pa so ves čas bili in bodo v naravi
prisotni. Prostorsko načrtovanje na ravni države in prav tako na ravni lokalnih skupnosti je
najpomembnejše vodilo za usklajevanje naravnih danosti s potrebami družbe in
posameznikov (Natek, 2002).
Pri vrednotenju naravnih nesreč je prav tako potrebno usklajevati družbeni razvoj in omejene
naravne vire s t.i. trajnostnim razvojem. Pri uveljavljanju tega neposredno varovanje,
reševanje in sanacija niso dovolj. Prostorsko načrtovanje je potrebno načrtovati s predhodnim
upoštevanjem naravnih danosti in omejitev ter zahtev trajnostnega razvoja (Komac, Natek,
Zorn, 2008). Etične omejitve boja za obstanek se morajo namreč uveljaviti tudi v odnosu do
narave. Ta odnos naj bi bil zasnovan s spoštovanjem do narave, na podlagi razuma in
zmernosti. V naravi vlada načelo trajnosti, kar mora človek s poseganjem v naravno okolje
tudi upoštevati. Z vidika sonaravnega razvoja se človek prilagaja regionalnim ali lokalnim
omejitvam ter trajni rabi virov regije. To izvaja na ta način, da ne ogroža delovanja regije,
sosednjih območij in ne obremenjuje planetarnega ekosistema. Konec 20. stoletja je prišlo do
povezovanja teorij o razvoju in trajnosti. Razvoj naj bi bil večplasten in naj bi označeval
načine dejavnosti, ki povečujejo zmogljivost ljudi in okolja za zadovoljevanje človekovih
potreb ali izboljšanje kakovosti življenja. Pri tem pa naj bi veljalo načelo trajnosti, ki
zagotavlja koristi tudi za naslednje generacije. Trajnostni sonaravni razvoj je usmerjen v
napredek, ki zagotavlja trajno izboljšanje blaginje v okviru zmogljivosti geografskega okolja.
Pri tem vključuje varstvo bivalnega okolja, naravnih virov in narave (Plut, 2005). Pokrajinska
razsežnost trajnostnega razvoja naj bi bila do sedaj v precejšnji meri zapostavljena (Komac,
Natek, Zorn, 2008). Varstvo narave je lahko izvedljivo le, če ohranjamo ravnovesje v živi in
neživi naravi. Vsaka degradacija okolja zmanjšuje nosilnost okolja. Narava ne predstavlja
problema, problem je človek in njegov odnos do narave (Plut, 2005). Izogibanje območjem, ki
so ogrožena s strani poplav ali drugih intenzivnih procesov, je najpomembnejši način
prilagajanja človeka naravnim danostim. Kljub temu, da cilj tega ni varovanje narave, ampak
človeka, to omogoča dolgoročni trajnostni razvoj in preprečuje nastajanje škode, kot je na
primer prikazana na sliki 35 (Natek, 2011a).
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Slika 35: Škoda zaradi poplave v stanovanjski hiši v Podbrdu

Arhiv PGD Podbrdo (18. 9. 2007)
Tudi po mnenju Orožen Adamiča (2005) je odgovoren odnos do okolja, preprečevanje in
varstvo pred naravnimi nesrečami pomembno vprašanje preživetja, razvoja in prihodnosti.
Številnih naravnih nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa z dobrim poznavanjem,
organiziranostjo in preventivnim ravnanjem zmanjšamo njihove posledice. Cilj preventivnega
ravnanja je preprečiti, odstraniti ali zmanjšati tveganje. Temeljne preventivne ukrepe naj bi
izvajala pristojna ministrstva, lokalne skupnosti in gospodarske družbe. Izvajanje pa bi moralo
biti zasnovano na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah.
Želen potek aktivnosti ob naravnih nesrečah, kot ga navajata Komac in Zorn (2007), v prvi
vrsti vključuje vrednotenje stanja oziroma pojava že pred nastopom morebitnih naravnih
nesreč s strani prebivalcev in politikov. Temu naj bi sledilo preventivno ravnanje z ustreznimi
načrtovalci in strokovnjaki. A običajen potek aktivnosti je popolnoma drugačen. Stvari se
prično premikati šele, ko se naravna nesreča že zgodi. To so intervencija in obvladovanje
nesreče, nato sledi obnova pod okriljem strokovnjakov, ekonomistov in politikov.
Glede na napovedi o možnih posledicah podnebnih sprememb, se bo, kljub negativnim
trendom srednjih letnih vodotokov alpskih in predalpskih porečij, povečala verjetnost
ekstremnih dogodkov in s tem poplav. To velja predvsem za območja alpskih in predalpskih
rek. Poleg prilagajanja na poplavno ogroženih območjih je še pomembnejše opozarjanje na
poplave. Slednje je učinkovito le ob natančnih analizah napovedane prostorske, časovne in
količinske razporeditve padavin in hidrološkega stanja v porečju (Polajnar, 2002).
Kljub zakonodaji, ki določa poglavitne preventivne ukrepe ob naravnih nesrečah, se pritisk na
poplavna območja še vedno povečuje. Bistveno večjo vlogo bi morale imeti občine pri
prostorskem načrtovanju, ki pa marsikdaj zanemarijo primarno funkcijo poplavnih ravnic
(Komac, Natek, Zorn, 2008). Pri izdelavi prostorskih načrtov, ki bi v prvi vrsti morali
upoštevati preventivo, se zaradi nepoznavanja dinamike, intenzivnosti in pogostosti naravnih
procesov, prepogosto ta vidik zanemarja in izpušča iz dokumentacije (Komac, Natek, Zorn,
2008). Po mnenju Natka (2007) vzrok za premajhno upoštevanje zakonskih določil
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najverjetneje tiči v pomanjkljivosti zakona, ki ne upošteva popolnoma, da naravni in družbeni
procesi ne potekajo enakomerno, temveč so vzrok in posledica raznolikosti pokrajine. Ob
neupoštevanju obstoja naravnih procesov zmanjšamo zmogljivost okolja in njegove
zmožnosti samoregulacije. V določenih okoliščinah se lahko v neki pokrajini naraven proces
hitro spremeni v naravno nesrečo. Zelo dobri poznavalci teh razmer smo geografi, ki pa smo
premalo zastopani na področju prostorskega planiranja. Največkrat se ne upošteva možnih
naravnih procesov in pojavov na nekem območju. Vsekakor pa se veča agresivnost
človekovih posegov v naravno okolje.

7.2. GRADBENI UKREPI
Več kot država vlaga v varovanje, več je škode. Občutek varnosti z gradbenimi ukrepi na
nekdanjih poplavnih območjih pospešuje razvoj poselitve in dejavnosti na tem območju.
Stopnjujejo se pritiski na umetno varovanem območju. Na ta način se povečujeta ranljivost
okolja ter škodni potencial (Natek, 2011). Človek načeloma, tudi zakonsko, ne bi smel
posegati na ta območja, a se pridobljene koristi zdijo ljudem vredne tveganja, državni organi
pa pri tem ne ukrepajo. Problem nastane, ko si prizadeti v poplavah pridobljeni profit
prilastijo, izgube pa prevalijo na celotno družbo pod krinko družbene solidarnost. Po mnenju
Natka (2009) je takšna praksa ustaljena tudi pri nas.
Ko je enkrat stanovanjski ali drug objekt zgrajen na območju, kjer se pojavljajo poplave,
ljudje svoje premoženje varujejo z gradbenimi ukrepi. Zahteva se vedno več neposredne
zaščite, kajti (povzeto po Natek, 2009):
o več kot se investira v objekte na poplavnem območju, več je neposredne ekonomske
koristi od izgradnje protipoplavnih objektov;
o nove zaščitne ukrepe opravičuje protipoplavna gradnja, ki zvišuje ceno zemljišč in
drugih nepremičnin na poplavnem območju;
o protipoplavna zaščita se ne financira s strani zasebnega investitorja, pač pa iz javnih
finančnih sredstev, ki na nek način investitorju nudijo izjemno možnost zaslužka.
Brilly (1994) navaja naslednje vodogradbene objekte:
o protipoplavni nasip,
o obtočni kanal z mokro ali suho strugo,
o zadrževalniki (suhi, mokri),
o kanaliziranje vodotokov,
o urejanje povirij (pogozdovanje, terasiranje, oranje vzporedno s plastnicami).
Zadnja obramba pred poplavami je vreča, napolnjena s peskom.
Protipoplavni nasip je najbolj tradicionalen ukrep pred poplavami, ki preprečuje razlitje vode
po poplavni ravnici in varuje obstoječe naselje ter infrastrukturo. Je nezahteven hidrotehnični
ukrep, njegovo pomanjkljivost predstavlja možna porušitev, ki ima lahko katastrofalne
posledice (Brilly, 1994). Protipoplavni nasip namreč vzpostavlja lažni občutek varnosti, saj
nikoli ne zagotavlja popolne zaščite, zgrajen je iz lokalnega materiala (zemlja). Ker se tok
poplavnih voda razlikuje od srednjih in nizkih vodotokov, nasipov nikoli ne smemo graditi
vzporedno s strugo. Pri Savinji so na primer zgradil nasipe, vmes pa pustili prazne prostore,
da se poplavna voda lahko zadrži na obširnih poplavnih ravnicah. V 60. letih so te prazne
prostore zazidali, da bi preprečili poplave, a so storili še slabše. Moč Savinje je bila večja,
prinašala je več materiala, prebila je nasip nad Celjem. Ustvaril se je nov tok, ki se zaradi
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nasipov ni mogel vrniti v strugo, zato se je voda razlila po mestu. Pred Celjem imajo 14 km2
neposeljenega prostora, ki je idealen za zadrževanje vode. Kajti bistveno je, da se vodo nekje
zadrži (Natek, 2011).
Pri kanalizaciji vodotoka strugo razširimo in jo zaščitimo z odpornimi gladkimi oblogami. To
je zelo drag poseg, povečuje se hitrost vode in ogroženost zaradi poplav v nižje ležečih
predelih (Brilly, 1994). Zmanjšane so tudi samočistilne sposobnosti vodotoka.
Protipoplavni zadrževalniki naj bi imeli prednost pred regulacijami (Starec, 2002). Namen
gradnje zadrževalnikov je zadržati vodne količine, ublažiti poplavni val in spremeniti režim
vodotoka (Brilly, 1991). Ločimo suhe in mokre zadrževalnike. Mokri večnamenski
zadrževalniki poleg zadrževanja visokih voda zadržujejo vodo tudi za oskrbo, namakanje,
pridobivanje električne energije, bogatenje nizkih pretokov, ribištvo in turizem (Starec, 2002).
Z zadrževalnikom speljemo vodotoke izven območij naselja, zaradi gradnje so zasedena
dodatna zemljišča (Brilly, 1994).
Regulirana struga zmanjšuje rečno erozijo in povečuje pretočnost struge, a ima to negativne
učinke na okolje (Natek, 2009).
Na hudourniških vodotokih so zelo pogosti prečni vodogradbeni ukrepi: zaplavne pregrade,
talni pragovi, jezovi, zadrževalniki plavin … Z njimi na različne načine vplivamo na
zmanjševanje strmca in rečnega transporta (Trobec, 2011).
Slika 36: Kamnomet v dolini Kneže po merilih naravovarstvenikov (Drole, 2012)

Foto: T. Mrak (26. 4. 2012)
Tehnične rešitve morajo biti skladne z vodnogospodarskimi načrti porečij (Starec, 2002).
Vsak nov ukrep mora biti načrtovan tako, da bo z okoljem deloval čim bolj skladno in bodo
materiali čim bolj nemoteči, kot npr. obrežno zavarovanje na sliki 36. To je zgrajeno po
principu naravovarstvenikov – zadaj je beton, nad njim pa kamnita zložba večjih kamnov.
Slednji so razporejeni tako, da je vmes dovolj razmaka, kjer se useda plavje in vejevje ter
lahko uspeva naravno rastje (Drole, 2012).
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Nestrokovno opravljeni ukrepi lahko povzročijo več škode, kot če ukrepov ne bi bilo. Največ
ukrepov je v Sloveniji urejenih z zadrževalniki. Regulacije vodotokov se opušča, izredno jih
izvajajo na območjih, kjer je ogroženo naselje in pri tem ni drugih rešitev (Anzeljc in sod.,
1995).
Gradbeni ukrepi ne zagotavljajo stoodstotne varnosti, prav tako pa tudi ne rešujejo problema
poplav. Obstaja tudi nevarnost, da se varovalni objekt poruši, ob tem povzroči katastrofalne
posledice in poplavi do tedaj varna območja. S temi ukrepi namreč vplivamo na verjetnost
poplav in enostransko posegamo v celovit režim voda. Zaradi slabšega poznavanja
zakonitosti, spreminjamo procese ter povzročamo nezaželene posledice. Ko enkrat izvedemo
vodogradbeni ukrep, območja ne moremo več vrniti v prejšnje stanje. Nezaželene posledice
zahtevajo nove ukrepe in ti še hujše posledice. Zato se pri vsakem poseganju v prostor
poskušamo izogniti prostoru tik ob vodotoku in vodi prepustimo prosto pot ob poplavah.
Oziroma, kot navaja Trobec (2011), če je mogoče, se ureditvam, ki niso nujno potrebne,
poskušamo izogniti in jih nadoknadimo z negradbenimi protipoplavnimi ukrepi. V zadnjem
času se uveljavlja renaturacija vodotokov – z različnimi posegi se po nekdanjih togih
ureditvah skuša ponovno vzpostaviti čim bolj naravno stanje.
Vodogradbeni protipoplavni ukrepi so eden izmed pomembnih elementov obvladovanja
poplavnega tveganja. Zaradi njihove intenzivne gradnje v preteklosti so postali sestavni del
kulturne pokrajine in jih je potrebno kot take z vsemi prednostmi in slabostmi tudi
obravnavati (Trobec, 2011).
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8. STRATEGIJA VARSTVA PRED POPLAVAMI
Pomembno je, da v družbi vzpostavimo sobivanje človeka z naravnimi nesrečami. Varstvo
pred poplavami mora obsegati strategijo načrtovanja, preventivno ravnanje s poplavnim
prostorom in prostorsko planiranje izven poplavno ogroženih območij, strategijo tveganja in
obveščanja ljudi. V skrajnem primeru, ko je škoda že storjena, pridejo na vrsto gradbeni
ukrepi. Če poplavna območja ne bi bila urbanizirana oziroma izkoriščena s strani človeka, bi
lahko reka neovirano poplavljala. Ker ne bi bilo škode, potemtakem tudi potreb po varovanju
ne bi bilo (Starec, 2002). Ali kot navaja Natek, »v naravnih pokrajinah, kjer človek ni
prisoten, naravnih nesreč ni, tam so zgolj naravni procesi« (Natek, 2002, str. 64). Z vidika
strategije načrtovanja je potrebno že takoj opredeliti, katera območja in objekte je smiselno
varovati, do kakšne stopnje varnosti in na katerih območjih se je potrebno poplavam
prilagoditi (Starec, 2002). Največ škode zaradi poplav se lahko prepreči s pravilno lokacijo
gradenj izven poplavnih območij in predvsem z upoštevanjem zakonodaje o ogroženih
območjih.
V razvitih državah lahko razlikujemo tri faze zmanjšanja ogroženosti zaradi poplav:
o inženirsko obdobje (1930–1960),
o obdobje celovitega urejanja poplavnih območij (1960–1980),
o sprijaznjenje s poplavami ob sonaravnem urejanju (po letu 1980).
V Sloveniji še vedno ostajamo v prvi, inženirski fazi gradenj nasipov, regulacij, itd. Poseganje
človeka v obrečni prostor ne bi smelo biti dovoljeno, a marsikje neto profit presega škodo. S
protipoplavnimi gradnjami se namreč zviša cena zemljišča, gradnja protipoplavnih objektov je
finančno pokrita z javnimi sredstvi (Natek, 2009) in tako se pojavi boj brez zaključka.
V nekaterih državah zahodne Evrope so sprejeli protipoplavne programe, katerih cilj je
analizirati obstoječo obrambo proti poplavam, opredeliti najsodobnejše metode na tem
področju in poiskati najboljše strategije za obrambo pred poplavami. Analize so pokazale, da
je potrebno z intenzivnejšo rabo prostora poskrbeti tudi za učinkovitejše varstvo pred
poplavami. Glavni cilj obrambe pa je priprava strategije in ukrepov, ki bodo zmanjšali škodo
bodočih poplav. Dobro je treba pretehtati funkcije zemljišč ob vodotokih in preprečiti vse
procese, ki pospešujejo vodni odtok. Večje kot je naravno zadrževanje vode na vegetaciji, v
prsti in koritih, manjše so poplave. A v zadnjem času so te površine pozidane (naselja,
prometna infrastruktura) in je naravno zadrževanje onemogočeno. Z vzdrževanjem naravnega
zadrževanja v celotnem povodju delujemo preventivno v primeru poplav (Starec, 2002).
Strategija varstva pred poplavami postaja vedno bolj kompleksna, njen glavni cilj je varovanje
človeških življenj in varstvo pred škodo, ki jo povzročajo poplave. Za vse potrebne ukrepe ni
dovolj denarja v proračunu države, ki ga zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
odtočne razmere pa se zaradi stalnega širjenja posegov v prostor slabšajo. A dosedanja
strategija varstva pred poplavami v Sloveniji temelji na odpravljanju škode, ki jo poplave
povzročijo. Učinkoviteje in ceneje bi bilo stalno preventivno delovanje. Tako bi povečali
varnost naselij, prometne infrastrukture in industrijskih objektov (Starec, 2002). Obenem pa
bi bilo po mnenju Starca (2002) potrebno vzdrževati in obnavljati že zgrajene protipoplavne
objekte.
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Sliki 37 in 38: Narasla Bača v Klavžah

Foto: M. Kenda (18. 9. 2007 )

Foto: T. Mrak (16. 8. 2012)

V strategijo varstva proti poplavam je treba poleg politike, državne uprave, lokalnih
skupnosti, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in raziskovalne dejavnosti vključiti tudi
prebivalce. Ljudje si ob na videz mirnem vodotoku ne predstavljajo nevarnosti, saj na primer
poplav tam ni bilo že 100 let (Komac, Natek, Zorn, 2011). Sprejeti bi morali odgovornost za
zmanjšanje škode pri poplavah, prilagoditi način gradnje prostorskim danostim, upoštevati
omejitve in kot dobri gospodarji zavarovati svoje imetje pred poplavami (Starec, 2002).
Sanacijski program se financira iz državnega proračuna. Namen sanacije ni zagotavljanje
boljše poplavne varnosti, osnovni namen je sanirati poškodbe, nastale med povečanjem
pretoka vode, tako da je vzpostavljeno prvotno stanje. Pri odpravljanju posledic poplav
imamo v Sloveniji počasen odziv pristojnih služb pri potrjevanju sanacijskih programov. Prav
tako je težava v viru financiranja – pomanjkanje finančnih sredstev pomeni zmanjševanje
obsega izvajanja del. Pri izvedbi sanacijskih ukrepov vlada deluje precej neenotno, ukrepi so
največkrat trenutna presoja stanja in so dodeljeni glede na razpoložljiva sredstva. Prav zaradi
tega so ukrepi, dodeljeni po različnih občinah v Sloveniji, povsem neprimerljivi. Tudi
programi odprave posledic naravnih nesreč so v Sloveniji precej neučinkoviti. Računsko
sodišče je mnenja, da pristojni organi ne obravnavajo vseh oškodovancev enakovredno
(Sodnik, Mikoš, 2011).
Finančna sredstva za varstvo pred nesrečami izhajajo iz proračuna Republike Slovenije,
proračuna občin, požarne takse, zavarovalnih premij, donacij in prostovoljnih prispevkov. V
državnem in občinskem proračunu so sredstva razdeljena za tri namene (po Ušeničnik, 2002):
o preventivo,
o financiranje pripravljenosti, zaščite in reševanja ter
o sanacijo škode.
Preventivne oblike varstva pred nesrečami naj bi imele prednost pred vsemi drugimi oblikami,
a se to v Sloveniji še zdaleč ne izvaja. Eden izmed razlogov je pomanjkanje finančnih
sredstev. Pri nas se nadaljuje praksa iz prejšnjega socialističnega sistema. Države in deloma
občine prevzemajo velik del odgovornost fizičnih in pravnih oseb za varnostna tveganja, pred
katerimi se je mogoče zavarovati. Ob nesrečah pa s proračunskimi sredstvi pokrivajo njihovo
škodo (Ušeničnik, 2002).
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9. ORGANIZACIJA DRUŽBE ZA PRIMERE NARAVNIH NESREČ
Premalo se zavedamo, da je pri gradnji novih objektov v bližini vodnega toka potrebno gledati
tudi na pretekle dogodke. Slabe izkušnje se hitro pozabijo in ne razmišljamo, da se poplave
lahko slej ko prej ponovijo. Natek (2005) opozarja, da poplavno območje pripada reki. V to
naravno okolje naj človek ne bi posegal, a marsikje ni tako. V zadnjih letih se vse preveč
posega v obrečni prostor, kjer gradimo objekte in z vodogradbenimi ukrepi omogočamo le
navidezno varnost. Dejanska varnost je namreč že manjša od projektirane. V Sloveniji imamo
kar 2500 ha poplavnih površin v urbaniziranih območjih (Komac, Natek, Zorn, 2008).
9.1. ZAKONSKA DOLOČILA
Zakonodaja varstva pred naravnimi nesrečami je sicer posvečena preventivnim ukrepom, a so
dokumenti namenjeni predvsem upravljanju in sanaciji. Država je namreč dolžna skrbeti za
neposredno zaščito in reševanje prebivalcev ter njihove lastnine. Odgovornost ob napačni
odločitvi in neupoštevanju predpisov ali napačno upoštevani lokaciji mora prevzeti
posameznik ali skupina posameznikov sama (Komac, Natek, Zorn, 2008). Z zakonom o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 64/1994) je določeno, da škodo,
ki jo povzročijo naravne nesreče, ocenita državna in regijska komisija za ocenjevanje škode.
Vlada pri tem predpiše metodologijo za ocenjevanje škode. Dejansko v praksi ocenjevanje
nekoliko odstopa od zakonske ureditve. Škodo ocenjujejo občinske komisije, ki so imenovane
s strani župana. Občine ob nesrečah samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite,
reševanja in pomoči na svojem območju, tako kot tudi odpravljajo posledice naravnih nesreč
(Ušeničnik, 2002).
Glavni dokumenti in temelji varstva pred naravnimi nesrečami v Sloveniji so:
o Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz leta 2002 (Uradni
list RS, 44/2002);
o Resolucija nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih
2009 do 2015 (Uradni list RS, 57/2009);
o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 64/1994);
o Evropska poplavna direktiva 2007/68/EC;
o Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, 76/2004);
o Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja;
o Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti
pred poplavami.
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (2002) opisuje prostorske,
urbanistične, gradbene in druge tehnične ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju,
saj zagotavljajo večjo varnost. Ta program zahteva, da vsak posameznik, ki posega z
gradnjami v naravno okolje, upošteva ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Pomembna je preventiva, kot navaja dokument. Nujnost izogibanja poplavnim
območjem pa ni vključena.
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (2009) je strateški dokument, ki s
preventivnim ravnanjem poskuša zagotoviti izboljšanje okolja in kakovosti življenja.
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Nad Nacionalnim programom in Resolucijo o nacionalnem programu temelji Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se ukvarja z zaščito in reševanjem ob konkretnih
naravnih in drugih nesrečah. Med drugim zahteva tudi preventivne ukrepe. Na ravni države in
občin narekuje izdelavo ocen ogroženosti, ki so podlaga za načrtovanje zaščite, reševanja in
pomoč ob nesrečah.
Zakon o vodah (Uradni list RS, 67/2002) opredeljuje in upošteva potencialno nevarna
območja ter določa ureditev za potrebe prostorskega planiranja. Zakon o vodah narekuje, da
mora vlada določiti obseg ogroženega območja, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa
predpiše metodologijo za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede
ogroženosti. Vodno zemljišče je po zakonu zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali
občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke
razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistemi. Vodno zemljišče tekočih voda obsega
osnovno strugo tekočih voda (vključno z bregom) do izrazite geomorfološke ločnice.
Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče. 14. člen jasno
opredeljuje zunanjo mejo priobalnega zemljišča, ki je pomembna z vidika načrtovanja rabe
prostora. Pri vodah 1. reda znaša 15 metrov in pri vodah 2. reda 5 metrov. A pogosto je kršen
37. člen tega zakona, ki prepoveduje posege v prostor na vodnem in priobalnem zemljišču.
Določila zakona se le redko upoštevajo pri načrtovanju rabe prostora, saj Agencija RS za
okolje izdaja več soglasij za posege v prostor, ki imajo vpliv na vodotok. Vlada na ta način,
kljub prepovedi v zakonu, lahko da soglasje za gradnjo na območju vodotokov. Po 97. členu
Zakona o vodah je določeno, da pristojno ministrstvo pripravi program sanacije, ki ga vlada
potrdi v šestih mesecih. Slednja pripravi tudi ocene škode in predlog odprave posledic
delovanja visoke vode (Zakon o vodah, 2002).
Med nalogami, ki jih opravlja javna služba na področju urejanja voda, je med drugim tudi
spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin
ter varstvu pred škodljivim delovanjem vode ter izvajanje izrednih ukrepov v času povečane
stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja vode (Zakon o vodah, 2002).
Zelo pomembna je tudi Strategija prostorskega razvoja (Uradni list RS, 76/2004), ki navaja,
da se »naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, obvezno
upošteva kot omejitev pri načrtovanju rabe in dejavnosti v prostoru«. Bistvena je zahteva po
obveznem upoštevanju naravnih procesov in preventivnem načrtovanju. Omenjena strategija
navaja, da je potrebno prostorski razvoj vršiti izven ogroženih območij. Bistveno je, da se z
ustreznim načrtovanjem zagotavljata racionalna raba prostora in varnost prebivalcev.
Prostorski razvoj naj se usmerja izven ogroženih območij, v obstoječem ogroženem območju
pa se z ustreznimi posegi zmanjša posledice morebitnih prihodnjih nesreč (Strategija
prostorskega razvoja …, 2004, str. 30).
23. oktobra 2007 je Evropska unija sprejela dokument Direktiva Evropskega parlamenta
2007/68/EC in Evropskega sveta o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti, delovno
imenovan kot Poplavna direktiva. Veljati je pričela novembra 2007 in določa, da morajo
članice Evropske unije zmanjšati ogroženost zaradi poplav, predvsem da poenotijo
mehanizme, s katerimi bi lahko ocenili in obvladovali poplavno ogroženost ter zmanjšali
škodljive posledice poplav. Do leta 2013 je potrebno izdelati zemljevide poplavne nevarnosti
in poplavne ogroženosti. Na teh zemljevidih naj bi bila prikazana območja poplav z različno
stopnjo verjetnosti pojavljanja. Posebna pozornost naj bi bila namenjena hudourniškim
poplavnim območjem (Metelko Skutnik, Šantl, 2008). Za izpolnitev teh ciljev je Slovenija
leta 2007 sprejela Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, 60/2007). 20. člen tega
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pravilnika navaja, da je potrebno sistematično in ažurno zbiranje podatkov na terenu, kar pa je
zelo dolgotrajen in zahteven proces, za katerega so potrebna tudi znatna sredstva (Komac,
Natek, Zorn, 2008).
Izmed ciljev, ki jih navaja Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/2007, 3.
člen), je tudi prostorski razvoj z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakon
vključuje tudi smernice trajnostnega razvoja. S prostorskim načrtovanjem morata država in
občina omogočiti kakovostno življenjsko okolje z rabo prostora, ki zadovoljuje potrebe
sedanje generacije in obenem ne ogroža zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. Kljub
temu, da je bila novogradnja na poplavnih območjih že pred uveljavitvijo Zakona o
prostorskem načrtovanju prepovedana, danes tu najdemo številne legalne gradnje
stanovanjskih, gospodarskih in drugih novogradenj. Z nadaljevanjem te prakse v prihodnosti
lahko ob spremljavi podnebnih sprememb povzročimo katastrofalno škodo. Obenem pa bi
bilo potrebno skrbeti tudi za medgeneracijsko odgovornost. Vsak poseg v prostor bi moral biti
načrtovan tako, da je možno varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Komac, Natek in
Zorn (2008) so mnenja, da je premalo upoštevano načelo usklajevanja družbenega razvoja z
naravnimi nesrečami. Ni zavedanja in širšega poznavanja tematike naravnih nesreč. Pri
prihodnjem načrtovanju je potrebno slediti načelu, da poplavne nevarnosti ne povečujemo z
nobenimi ukrepi. Najučinkoviteje je usklajeno načrtovanje na ravni države in lokalne
skupnosti. Dokler se ne bomo zavedali dinamike, intenzivnosti in pogostosti naravnih nesreč
ter prevelike agresivnosti človekovih posegov v naravo, ne bomo rešili vprašanja
subjektivnega dojemanja prostora in s tem relativne prostorske odločitve.
Slika 39: Poplavljanje Soče pred Mostom na Soči

Foto: T. Leban (5. 11. 2012)
Okoljski prostorski načrt občine Tolmin navaja, da so skoraj vsa naselja varna pred
poplavami, saj naj bi bila locirana izven dosega poplavnih vod (Okoljski prostorski …, 2009).
Sama si tega ne bi upala trditi, saj so naselja v občini (npr. Bača pri Modreju, Podbrdo, Most
na Soči …) locirana zelo blizu vodotokov. Okoljski načrt omenja, da se poplavljanju
infrastrukture zaradi značilnosti površja ni mogoče povsem izogniti. 29. člen navaja, da se
dejavnosti usmerjajo izven poplavnih območij, oziroma se je potrebno prilagajati naravni
dinamiki prostora. Poseljenim območjem, ki so ogrožena zaradi poplav, je potrebno zagotoviti
varstvo ljudi in premoženja. Verjetnost poplave Bače je velika, zato se v poplavna območja
tega vodotoka ne posega (34. člen). Pri gradnji objektov in drugih ureditvah v prostoru je
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potrebno upoštevati predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Zagotoviti je potrebno prostorske možnosti za začasno namestitev v primeru naravnih nesreč.
Za vse posege v poplavnih območjih je potrebno pridobiti soglasje pristojnih služb. Ureditve
za zagotavljanje poplavne varnosti se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom ali
občinskim podrobnim prostorskim načrtom (Okoljski prostorski …, 2009).
Zelo zanimivo je z gradnjami na ogroženih območjih. Ljudje, ki so v zadnjem desetletju
gradili na ogroženem območju, imajo vsa potrebna dovoljenja. Zgodba o zgradbah na črno je
povsem drugačna. Obstajajo pa tudi primeri, kjer se investitor sicer zaveda nevarnosti, a je
gradbeno dovoljenje vseeno dobil. Odgovornost za škodo v slednjem primeru nosi celotna
družba in ne investitor sam.
9.2. DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE OB NARAVNIH NESREČAH
Služba Civilne zaščite in gasilci, pod nadzorom Ministrstva za obrambo, so zadolženi za
opozarjanje, alarmiranje in reševanje v primeru naravnih nesreč (Mikoš, Brilly, Ribičič,
2004). Sistem varstva pred nesrečami je zgrajen na pravnih, političnih, administrativnoorganizacijskih, kadrovskih, finančnih, materialnih in drugih temeljih (Ušeničnik, 2002).
Pri naravnih nesrečah ni pomembna le varnost, ampak tudi ekonomsko vprašanje, ki zahteva
organizirano in načrtno reševanje. Naravne nesreče poleg ostalih nesreč stalno ogrožajo
varnost ter družbeno in zasebno lastnino. Civilna zaščita skrbi predvsem za zaščito in
reševanje ljudi, materialnih, kulturnih in drugih dobrin. Sodeluje pri načrtovanju in izvajanju
preventivnih in drugih ukrepov za zaščito pred naravnimi nesrečami. Za uspešno in pravilno
delovanje civilne zaščite je pomembna dejavnost organov za notranje zadeve. Slednji
učinkovito in aktivno delujejo pri ugotavljanju nevarnosti, obveščanju, zavarovanju ogroženih
območjih in drugih samozaščitnih nalogah. Tu je pomembno delovanje centrov za obveščanje.
Strokovno ocenitev škode se mora organizirati v najkrajšem času po nesreči. Ekonomsko
varnost si je mogoče zagotoviti s preventivnim zavarovanjem premoženja in oseb (Orožen
Adamič, 1983).
Občani, Center za obveščanje RS ali pristojni občinski organ v primeru, ko vodotoki na
območju Baške grape presežejo mejne vrednosti, obvestijo Regijski center za obveščanje
Nova Gorica (v nadaljevanju ReCO Nova Gorica). Slednji o dogajanju obvestijo gasilske
enote, komunalne in druge službe, poveljnika Civilne zaščite, vodjo Regijskega centra,
župana oziroma druge odgovorne osebe v prizadeti skupnosti, Operativni komunikacijski
center Policijske uprave Nova Gorica in Hidrotehnik Nova Gorica. Za obveščanje samih
prebivalcev na območju nevarnosti so zadolžene občine, na območju Baške grape torej občina
Tolmin. Slednja v načrtih zaščite in reševanja opredeli načine in oblike obveščanja. Ob
nenadnem povečanju višine vodostaja sistemi avtomatičnega opozarjanja niso vključeni. Na
zahtevo poveljnika civilne zaščite ali župana ReCO Nova Gorica se izvede alarmiranje
javnosti. Preko radia in televizije poteka obveščanje prebivalcev o napotkih za osebno in
vzajemno zaščito (Načrt ukrepanja …, 2011). Gams (2010) opozarja na pomen obveščanja
ljudi o nevarnosti in nudenju strokovne pomoči ter nasvetov, kako preprečiti vdor poplavne
vode v kletne in stanovanjske prostore že pred poplavami.
Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči so v prvi vrsti namenjeni reševanju, pri čemer se
zagotavlja osnovne pogoje za življenje in pogoje za trajno obnovo prizadetega območja.
Evakuacijo se izvede le v primeru, ko ni mogoče zagotoviti varnosti ljudi in njihove lastnine.
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Občine morajo v svojih načrtih natančno opredeliti mesta, kjer so evakuirani prebivalci v
primeru nesreče locirani (Načrt ukrepanja …, 2011). Med najpomembnejšimi temelji varstva
pred nesrečami je prostovoljstvo. Prostovoljci se v izvajanje nalog vključujejo kot
posamezniki, v skupinah ali v okviru prostovoljnih organizacij. Človekoljubne organizacije so
pomemben del socialnih mrež, kjer človek išče oporo ob naravni nesreči. Prostovoljne
organizacije se ukvarjajo z zaščito in reševanjem ter z zbiranjem in razdeljevanjem pomoči
(Ušeničnik, 2002). To so Rdeči križ, Karitas, gasilci, Gorska reševalna služba, Jamarska
reševalna služba, skavti, taborniki, ekipe za reševanje iz vode, enote Slovenske vojske,
sosedska pomoč ter gospodarske družbe za vzdrževanje cest. Sodelujejo tudi socialne službe,
center za socialno delo in drugi. Ob hudih poplavah je organizirana tudi psihološka pomoč
(Načrt ukrepanja …, 2011). Nekatere organizacije pa poleg tega sodelujejo tudi pri izvajanju
preventivnih nalog in usposabljanju (Ušeničnik, 2002).
Slika 40: Preusmerjanje toka Batave nazaj v strugo

Foto: I. Čufer (8. 9. 1995)
Informacije, znanje in izkušnje imajo pri naravnih nesrečah vse večji pomen. Mnogi se
namreč v svojem okolju ne zavedajo nevarnosti nesreč (Ušeničnik, 2002). Nujno je delo na
preventivi, krepitvi strokovnega dela, uvajanje zakonskih določil s tega področja, določanje
ogroženih območij in sprejem zakonskih predpisov (Mikoš, Brilly, Ribičič, 2004).
16. oktobra 2007 je bil sprejet Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini
Tolmin, ki ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred
nesrečami. Glavni cilj je zmanjšati število nesreč ter preprečiti posledice le teh. 11. člen
navaja, da naloge izvajajo enote in službe civilne zaščite, gasilske enote v okviru javne
gasilske službe, enote društev in drugih nevladnih organizacij, gospodarske družbe, zavodi in
druge organizacije. V okviru svojih pristojnosti se vključujeta tudi policija in Slovenska
vojska. Naloga občine je, da usposablja in opremlja svoje sile za zaščito, reševanje in pomoč
v skladu s programom, ki ga določi pristojni minister (Odlok o …, 2007).
Na ravni občine sta temeljna srednjeročni program in letni načrt varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Glavni dokumenti operativnega načrtovanja so načrti zaščite in reševanja,
s katerimi se zagotavlja organizirano in usklajeno delovanje vseh delov sistema varstva pred
nesrečami (Ušeničnik, 2002).
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10. POPLAVE V BAŠKI GRAPI
Po besedah, ki jih navaja zgodovinar Rutar (1882, str. 291), da je »ob deževju vsa dolinica z
vodo zalita in potovanje je bilo poprej ob tem času zelo nevarno, dokler niso izdelali nove
ceste«, smo lahko priča poplavam na tem območju že od nekdaj.
Za porečje Bače so značilna strma pobočja, velika količina padavin in velika prodonosnost
reke, kar omogoča intenzivne hudourniške poplave. Večinoma so ljudje teh razmer vajeni in
so si svoje domove ustvarili na višjih predelih (Komac, Zorn, 2011). Z diplomskim delom
želim ugotoviti, ali to velja tudi na primeru Baške grape.
Zbiranje in odtok povečanih količin padavin povzročata intenzivne erozijske procese v strugi
vodotoka in na splošno v celotnem porečju. Deroča voda s seboj poleg plavin nosi tudi
različne plavajoče predmete. Debla dreves se zagozdijo ob stebre mostov, voda se razlije po
okolici. Z nadaljnjim povečanjem vodotoka se nastala zajezitev lahko zruši in povzroči nov
poplavni val, ki ima lahko katastrofalne posledice. Ko se pretok zmanjša in se vrača nazaj v
strugo, za seboj na poplavljenih površinah pusti naplavine in plavajoče predmete. Do večjih
poplav na preučevanem območju Baške grape pride predvsem zaradi močnih padavin.
Zajezitev, zemeljski plaz ali skalni podor pa ob navedenem pojavu lahko dodatno prispevajo k
možnosti pojava poplav.
Preglednica 3: Povzetek poplav v preteklih letih na območju Baške grape
LETO POPLAVLJENO OBMOČJE
1901 Poplave Bače na sotočju z Idrijco v mesecu novembru.
1923 Ena največjih poplav na območju Baške grape.
1961 Poplave 19. oktobra.
1965 Septembra je zaradi poplav na sotočju Idrijce in Bače za nekaj časa nastalo jezero.
1986 Poplave zalile hiše in cesto v Hudajužni.
1988 Zabeležen pretok Bače v Bači pri Modreju 239 m3/s, poplavljena kovačija Kogoj v
Klavžah.
1990 1. in 2. novembra je bila zaradi poplav poškodovana železniška proga skozi Baško
grapo.
1992 16. in 17. novembra je Bača prestopila bregove in poplavila 7 od 18 najbolj
ogroženih hiš, oviran je bil promet na lokalnih cestah, sprožilo se je več zemeljskih
plazov.
1993 Ob poplavah 6. oktobra močno poškodovane ceste, hiše in škoda na kmetijskih
zemljiščih.
1995 8. septembra 1995 je Bača zalila hiše v Podbrdu, na Koritnici, Grahovem, v
Hudajužni in Klavžah, veliko škode v tovarni TVI Bača v Podbrdu.
1998 Presežena povprečna oktobrska količina padavin (250 %).
Poškodovani ustalitveni pragovi, spodkopan prepust pod železnico, spodkopane
brežine, mostovi in obrežna zavarovanja, ogrožena hiša, zasuti prepusti.
1999 Poplavljanje reke Bače.
2004 Mačji potok v Podbrdu je poplavil dva stanovanjska bloka.
2007 Poplave povzročile škodo v Podbrdu, Hudajužni, Koritnici in dolini Kneže.
2009 Škoda večinoma na cestni infrastrukturi.
2010 Manjša škoda ob poplavah v mesecu septembru.
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Sistematični zapisi rednih in ekstremnih poplav reke Bače in njenih pritokov ne obstajajo. Po
pričevanju domačinov je bila največja poplava leta 1923. Takrat naj bi zajezilo tudi območje
žage na Koritnici št. 62. Spodjedlo je žago in jo odneslo 300 m daleč, vse do sotočja Koritnice
z Bačo. V Bači pri Modreju je odneslo ogromno količino hlodovine, ki je bila nakopičena ob
reki (Eržen, 2012). Ob poplavah leta 1923 je voda tekla skozi pritlične prostore stanovanjske
hiše Grahovo ob Bači št. 15 (Lesjak, F., 2012). Podatki o poplavah v 20. stoletju so v
preglednici 3 povzeti po reviji Ujma, zapisih v literaturi in ustnih virih, pridobljenih na terenu.
Zapisi kažejo na poplave Bače novembra 1901, ko je bilo najhuje na območju sotočja z reko
Idrijco (Kolbezen, 1991; Polajnar, 2002; Poplavna območja, 2011).
Glede na količino padavin, ki je padla 19. oktobra 1961 v Kneških Ravnah (392 mm),
predvidevam, da je takrat tudi prišlo do poplav. Težišče padavin je bilo v Posočju in Bohinju.
V močnem in toplem južnem do jugozahodnem zračnem toku je največ padavin padlo na
gorskih pregradah Julijskih Alp (Vertačnik, 2008).
13. in 14. septembra 1969 je v Baški grapi pustošilo neurje (Trontelj, 1997), a ni nujno
povzročilo poplav.
Leta 1986 je Bača v Hudajužni prestopila bregove in poplavila regionalno cesto ter sedem hiš
(Černe, 2012). Bača je zalila spodnje prostore stanovanjske hiše družine Čufer v Kuku št. 10a.
Takrat je bila struga reke Bače precej ožja (Čufer, V., 2012).
Maksimalni zabeleženi pretok na reki Bači od leta 1961 do 1989 je bil izmerjen leta 1988 s
239 m3/s. Ob nastopu 100-letnih poplavnih voda ima reka Bača pretok 253 m3/s (Lalić, 1992).
Leta 1988 je bila kovačija Kogoj v Klavžah poplavljena do ¾ višine stene v kleti. Zajezilo se
je pri zgornji zapornici za kovaški mlin. Voda je preplavila breg, most in spodnje prostore
kovačije (Jeram, 2012; Kovačič, 2012). Po dvorišču je dosegla hlev in kletne prostore
stanovanjske hiše št. 15. Slednji so ob sanaciji uredili večji kanal za odtok vode ob morebitnih
prihodnjih poplavah (Jeram, 2012). Lahko sklepamo, da je voda poplavljala še na drugih
predelih v Baški grapi.
Ujma 1. in 2. novembra 1990 je z intenzivnimi padavinami pustošila tudi na območju Baške
grape (Pejakov, 1994). Pas najmočnejših padavin je segal od Kamniško-Savinjskih Alp preko
dela Ljubljanske kotline do Spodnjih bohinjskih gora. V višinah je takrat pihal močan
jugozahodni do zahodni veter, ki je povzročil obilne nalive (Vertačnik, 2008). Visokovodna
konica je v Bači pri Modreju takrat znašala 159 m3/s. Takšno stanje konic ima reka Bača s
povratno dobo 2 – 5 let (Lalić, 1992). Zaradi poplav je bila poškodovana železniška proga
skozi Baško grapo, zato je bil promet zaprt teden dni (Trontelj, 1997). Na levem bregu Bače
pred sotočjem z Idrijco je voda segala 60 cm pod okno drugega nadstropja stanovanjske hiše
Bača pri Modreju št. 2. Odneslo jim je 15 m drv in povzročilo veliko škodo na gospodarskem
poslopju. Bača je bila ob poplavah leta 1990 bistveno višja od Idrijce. Most čez reko Bačo, ki
povezuje regionalno cesto med Tolminom in Idrijo, je zagozdil drevje in drva, voda je tekla
čez most, njena višina je segala do današnje zaščitne ograje na omenjenem mostu (Šorli, M.,
2012). Visok nivo Bače prikazuje slika 41. Na podlagi teh ekstremnih poplav so ogrožene
stanovanjske hiše št. 2, 2a, 29, 34, 34a, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 48 in 49 (Kofol, 2012; Vidmar,
2012). Po podatkih je v šestih dneh med 26. oktobrom in 4. novembrom leta 1990 na
Tolminskem padlo več kot 300 mm padavin orografskega izvora. Intenzivne padavine ter
majhno izhlapevanje je povzročilo poplave (Pristov, 1991).
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Sliki 41 in 42: Primerjava nivoja reke Bače leta 1990 in 2012 v Bači pri Modreju

Arhiv PGD Most na Soči (1. 11. 1990)

Foto: T. Mrak (16. 8. 2012)

Jesen 1992 je bila izjemno namočena in je povzročila precej škode na Tolminskem (Šipec,
1993). Na območju Baške grape je padlo od 300 do 400 mm padavin v šestih dneh (Zupančič,
1992). Zato je Bača pri izlivu v Idrijco v naselju Bača pri Modreju 16. in 17. novembra
presegla bregove in poplavila 7 od 18 najbolj ogroženih hiš (Bat, Kolbezen, 1993; Šipec,
1993a). Močno je bil oviran promet na nekaterih lokalnih cestah, cesta Bukovo–Grahovo je
bila neprevozna, saj se je sprožilo več zemeljskih plazov. V celotni občini Tolmin je bilo
takrat za 203 milijone tolarjev škode (Šipec, 1993a).
Trontelj (1997) piše o močno poškodovanih cestah, hišah in škodi na kmetijskih zemljiščih ob
poplavah 6. 10. 1993. Občasni potok, ki priteka izpod Špičnoka, je jeseni 1993 poplavil
železniško progo ter nasul preneseni material (Hrvatin, 1995). Potok izpod Kupa je zalil
spodnje prostore stanovanjske hiše pri Andrejku ter gospodarsko poslopje (Dakskobler, M,
2012).
8. septembra 1995 so obilne padavine dosegle greben Spodnjih bohinjskih gora. Povečalo se
je erozijsko delovanje voda, struge so bile poškodovane, uničene so bile ceste in zalite hiše.
Hudourniki so nanesli material na ceste. Reka Bača je zalila hiše v Podbrdu, Hudajužni in
Klavžah. Bača je takrat odnesla najmanj pet mostov (Trontelj, 1997; Ostale nesreče …, 2012).
Poškodovane so bile lokalne ceste, električno, poštno in vodovodno omrežje (Ostale nesreče
..., 2012). Veliko škodo je poplava povzročila stanovanjski hiši Podbrdo št. 1 z gospodarskim
poslopjem. Uničena je bila dostopna pot do stanovanjske hiše in male hidroelektrarne,
poškodovani so bili omrežni opornik, stroji male hidroelektrarne in območje ribogojnice
(Podatki o preteklih …, 2012). Nivo Bače je bil na ta dan tako visok, da je zalil odtok vode iz
Doma upokojencev v Podbrdu. Le ta ja namreč nameščen pravokotno na strugo reke Bače.
Zgolj 10–20 cm je manjkalo, da voda ni dosegla električne napeljave v stavbi, kar bi
povzročilo še večjo katastrofo (Čufer, I., 2012). Reka Bača je spodkopala breg pod
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pokopališčem v Podbrdu (Podatki o preteklih …, 2012), potok Batava v Podbrdu je odnesel
kokoši in krmo, uničene so bile kletke, zalilo je območje takratnega gostinskega lokala Pri
Armanu (Kos, 2012). Pred letom 1906, ko še ni bilo bohinjske železnice, so bile v Batavi le tri
hiše, danes pa jih je precej več. Batava je tako nekoč tekla po veliko širši strugi in prestavljala
svoj tok zdaj sem zdaj tja, kar danes ni več možno (Čufer, I., 2012).
Veliko škode je poplava povzročila tudi v takrat delujoči tovarni volnenih izdelkov TVI Bača
(Trontelj, 1997; Ostale nesreče …, 2012), in sicer za 14.141.367 takratnih slovenskih tolarjev
(SIT), po drugih izračunih celo 33.340.632 SIT. Proizvodnja se je za nekaj časa popolnoma
ustavila. Izdelava in prodaja tkanin se je za 20 dni prekinila. Neizpolnitev izvoznih naročil za
partnerje v Italiji in Angliji je imela negativne posledice. Odplavljene je bilo 1.000 kg preje,
3.300 kg je bilo uničene, zaradi zalitja je bilo uničene 1.280 m tkanine, dodatnih 1.380 m pa
zaradi rje na osnovnem valju. Uničena je bila preja za izdelavo kolekcije pomlad/poletje, ki je
bila osnova za trženje. Kljub zavarovanju podjetja v primeru poplav je zavarovalnica krila le
0,7 % nastale celotne škode. Podjetje, ki je bilo pretežni izvoznik (85 %), je bilo v letu 1995
močno oškodovano (Podatki o preteklih …, 2012). Vzrok poplave ni bila reka Bača, temveč
njen levi pritok izpod pobočja Porezna. Čez ta potok je nad tovarno speljana železniška proga,
nad tem pa gozdna cesta. Ob neurju je prepust zamašil pobočni material, prepust se je porušil
in voda je vdrla v prostore tkalnice, nato pa čez most odtekla v reko Bačo (Dakskobler, J.,
2012; Dakskobler, M., 2012). Nivo vode v prostorih tovarne je bil približno 50 cm, v tovarni
je bilo nanesenega 250 m3 raznega materiala, za tkalnico pa se je zaustavilo še okrog 200–250
m3 dodatnega materiala (Podatki o preteklih …, 2012).
V Podbrdu naj bi okoli sedme ure zjutraj v le petnajstih minutah padlo 21 litrov dežja (Čufer,
I., 2012). Pri stanovanjski hiši v Kuku št. 10a je 8. septembra odneslo kar precejšen del brega
(cca 120 m dolžine in 7–9 m širine) dolvodno od mostu, ki vodi do hiše. Voda je zalila
spodnje prostore hiše, a ne bivalnih prostorov, saj je pritličje dvignjeno. Most, ki vodi do
stanovanjske hiše št. 10 in 10a, ni vzdržal tolikšnega pritiska in se je podrl. Poleg tega se je
zrušil tudi drog za električno napeljavo, družina je bila odrezana od sveta. Čufer navaja, da je
k poplavi pripomogel tudi material saniranega plazu pred leti, ki ga je cestno podjetje nasulo v
strugo Bače in s tem še dodatno zožilo območje toka reke (Čufer, V., 2012).
Občasni desni pritok je zaradi prevelikega materiala zasul odtoke in preusmeril svoj tok po
cesti, ki vodi do Stržišča. Voda je tako poplavila pritlične prostore stanovanjske hiše pri
Ježarju (Znojile št. 4). Močno narasla Bača je zajezila most oziroma brv v Hudajužni in
dosegla stanovanjske hiše št. 2, 3 in 4 (Podatki o preteklih …, 2012; Kemperle, 2012). V
Hudajužni je bila gladina Bače tako visoka, da je poplavila stanovanjsko hišo št. 4c, ki je bila
takrat v gradnji. Nekoliko manj škode je voda povzročila v stanovanjskih hišah št. 4a, 4b in 5
(Torkar, B., 2012). Pri stanovanjski hiši št. 13 je voda segala do prvih štirih stopnic, oziroma
20 cm višje od okenskih polic v pritličju. Voda je odnesla 10 m drv izpred hiše. Tekla je po
glavni cesti in zalila tudi stanovanjske hiše št. 11, 12, 14 in 15. Gladina Bače se je takrat
dvignila za 2 m nad povprečni vodostaj. Gospa Černe pravi, da je veliko bolje, odkar so
zgradili obrambni zid ob reki Bači, zato ob poplavah leta 2007 niso imeli več težav. Poleg
tega so leta 2000 gorvodno od hiše preusmerili tok reke Bače ter regionalno cesto. Zgradili so
tudi višji most, ki vodi do stanovanjske hiše na levem bregu Bače (Černe, 2012).
Hudournik Sadnik je povzročil škodo na Koritnici št. 4. Škoda v zaselku Zarakovec je bila še
pri hišnih številkah Koritnica 5, 6, 7 in 7a ter na balinišču. Pri slednjem je Bača odnesla
dvostezno balinišče z vsemi podpornimi zidovi, stebre za razsvetljavo, sanitarije s troprekatno
greznico, klopi na balinišču ter zalila brunarico ob balinišču. Prinešeni lesni material je tu
poškodoval tudi most čez Bačo. Plaz oziroma gruščnati tok je povzročil ogromno škodo pri
stanovanjski hiši Koritnica št. 14. Zelo visoka je bila reka Bača tudi na sotočju z reko
Koritnico. Visoka voda je prelila in odplavila nasip ob pragu na levem bregu Bače nad malo
hidroelektrarno Brišar (Podatki o preteklih …, 2012). Reka Koritnica je poplavila kletne
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prostore in garažo stanovanjske hiše št. 62 na Koritnici. Podobna situacija se je zgodila že leta
poprej, ko je narasla voda odnesla 30 m cevovoda (Eržen, 2012). Ob močnih nalivih so narasli
številni manjši hudourniki, ki so povzročili ogromno škode. Hudournik je na primer pri
stanovanjski hiši Koritnica št. 66 preplavil umetno zajezitev in tako je voda vdrla v kletne in
garažne prostore. Nekoč je bil tu mlin z bistveno več vode, danes je urejena zajezitev poleg
stanovanjske hiše (Lesjak, V., 2012).
Na Grahovem ob Bači je Potok tako močno narasel, da je poplavil pritlične prostore
stanovanjske hiše št. 46, nekaj let prej pa tudi stanovanjsko hišo št. 45 (Rink, 2012). Voda je
dosegla tudi prostore montažnih stavb št. 45a, 45b, 45d, 45e in 27. Prav tako je voda vdrla v
kletne prostore stanovanjske hiše št. 41 (Rink, 2012; Žunko, 2012). V kleti stanovanjske hiše
št. 33 imajo ob večjih nalivih izvir vode, ki je leta 1995 povzročil nekaj škode (Rink, 2012).
Drug, občasni vodotok na Grahovem je prinesel ogromno grušča in zalil spodnje prostore
stanovanjskih hiš št. 60, 61, 64a in 64b (Lesjak, V., 2012). Tega leta je vdrla voda tudi v
prostore stanovanjske hiše št. 22 na Grahovem, kljub temu da v bližini ni stalnega ali
občasnega vodotoka. Kakor se gospa Cvek spominja, so ji stari starši pripovedovali, da je
celotno pobočje nad Grahovem »na vodi« (Cvek, 2012). Ob večjih nalivih padavinska voda
namreč ne more pronicati v nepropustno podlago, velik naklon k temu še dodatno pripomore
in tako voda odteka po površju.
Pritok Kneža je poplavil območje stanovanjske hiše na Kneži št. 26. V Klavžah sta poškodbe
utrpeli stanovanjski hiši 20 in 22 (Podatki o preteklih …, 2012). Največ težav je poplava
povzročila na cestah, cesta Bača pri Modreju–Petrovo Brdo je bila ves dan neprevozna. Od
Koritnice do Podbrda se je sprožilo več zemeljskih plazov. Reka Bača je na svoji poti
spodjedala bregove in odnesla betonski zid v Kuku. Med plazovi, ki so se vrstili na cesti od
Grahovega do Bukovega, so bili ujeti tudi avtomobili in tovornjak. Del cestišča iz Podbrda v
Porezen je za 120 m premaknilo po strmini navzdol. Tudi cesta Klavže–Logaršče je bila
poškodovana, odneslo je cestišče nad naseljem Klavže (V hipu …, 1995). Sanacije so bile
potrebne tudi na cestah Koritnica–Rut–Grant, Hudajužna–Stržišče, Stržišče–Lonik, Petrovo
Brdo–Robar, Kneža–Loje ter dostopne poti na Grahovem, Kneži in v Podbrdu. Poškodovanih
je bilo precej vodovodov: Petrovo Brdo, Kneža, Temljine, Podmelec in Bača pri Modreju.
Sanacija slednjih je bila nujna in je po ocenah znašala 1.750.000 SIT. Gozdne ceste na
Mlakah, Kneža–Prodi, Pigl, Podbrdo–Porezen, Ava–Hobar in Znojile–Znojilski vrh so utrpele
gmotno škodo. Poškodovanih je bilo več malih hidroelektrarn. Zaradi velikih količin proda v
strugi in zaradi njegove nestabilnosti, je bil v Bači zelo zmanjšan življenjski prostor za ribji
živelj. Količina hrane se počasi obnavlja, zato so bila potrebna postopna dodajanja ribjih vrst
v času, ko so bile vodne razmere stabilnejše (Podatki o preteklih …, 2012).
Ob poplavah 1998 je bila podobna vremenska situacija kot leta 1990. Padavine je spremljal
močan jugozahodnik, močna ohladitev je povzročila sneženje do nižin (Vertačnik, 2008).
Največ padavin (220,7 mm) so v teh dneh namerili na postaji Bukovo nad Baško grapo
(Dolinar, 1999). V porečju Bače so hudourniške poplave od 4. do 7. oktobra leta 1998 največ
škode povzročile v zgornjem delu doline. Po oceni je hudourniška Bača dosegla več kot 30letne vode. Na vodotoku Kneža je bil poškodovan ustalitveni prag, hudourniški pritok v
Klavžah pa je spodkopal prepust pod železnico (Horvat, Papež, 1999). V Bači pri Modreju je
hudournik povzročil vdor vode v stanovanjsko hišo št. 55 in poškodoval tlake spodnjih
prostorov. Voda ja uničila dostopno pot do stanovanjskih hiš št. 55, 56 in 57 (Podatki o
preteklih …, 2012). Na desnem pritoku je bila med Grahovim in Koritnico spodkopana leva
brežina, zaradi tega je bila ogrožena hiša. Na Koritnici je odneslo obrežno zavarovanje,
spodkopan je bil most. Na Rovtarskem potoku so bile zajede v cesto po poti v Stržišče, na
hudourniku Driselpoh je bil poškodovan prag pod cesto. Na hudourniku Batava je bilo
poškodovano obrežno zavarovanje, več pragov s podslapji, spodkopani so bili tudi obrežni
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zidovi. Mlečni potok je spodkopal obrežno zavarovanje in odložil velike količine naplavin.
Nad levim pritokom Mlečnega potoka se je sprožil zemeljski plaz, ki je zasul strugo. Tako na
cesti proti Podbrdu, kot od Podbrda do Petrovega Brda so naplavine zatrpale več prepustov
(Horvat, Papež, 1999). Sprožilo se je veliko zemeljskih plazov, skupaj z naraslimi hudourniki
so povzročili zaporo oziroma težko dostopnost na cestah Most na Soči–Podbrdo, Kneža–
Poljubinj in Podbrdo–Porezen. Zaradi prevelike količine vode v železniškem predoru
Podbrdo–Bohinjska Bistrica so morali prekiniti promet (Ostale nesreče …, 2012). Tega leta je
bila v Baški grapi presežena povprečna oktobrska količina padavin, zapadlo je namreč kar
250 % povprečnih oktobrskih padavin (Dolinar, 1999).
Slika 43: Pregledna karta naselja Podbrdo

10. oktobra 2004 je veliko škode povzročil Mačji potok v Podbrdu. Potok je s prinešenim
materialom zasul prepust med stanovanjskimi bloki in preusmeril svoj tok po parkirišču, ki se
nahaja med bloki. Največji nivo vode je dosegel višino enega metra. Voda je zalila klet v
stanovanjskem bloku št. 43 in dve stanovanji v stanovanjskem bloku št. 40. Iz slednjega bloka
so zaradi nevarnosti pred naraslo vodo evakuirali 10 ljudi. Stanovanjska bloka št. 41 in 42 so
uspeli obvarovati s protipoplavnimi vrečami. Gasilci so morali z dvema motornima
brizgalnama in tremi potopnimi črpalkami prečrpavati vodo iz spodnjih prostorov doma
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upokojencev v Podbrdu. Prav tako so morali vodo črpati iz kletnih prostorov osnovne šole in
prepusta ceste Stržišče–Kal (Hrast, 2004). Poplavljeni stanovanjski prostori so bili tudi v
Stržišču. Zaradi narasle Bače je bila več ur poplavljena in zaprta cesta Kneža–Podbrdo. Proti
večeru so zaradi narasle vode prekinili železniški promet v predoru Podbrdo–Bohinjska
Bistrica (Ostale nesreče …, 2012).
Sliki 44 in 45: Poplave na t. i. območju Kacenpoha – sotočje Mačjega potoka in Bače v
Podbrdu

Foto: I. Čufer (10. 10. 2004)

Foto: T. Mrak (16. 8. 2012)

Podrobnejša situacija o poplavah v letu 2007 je predstavljena v posebnem poglavju.
7. 2. 2010 se je zaradi povečanega pretoka hudournika zamašil prepust, voda je poplavila
cesto med Koritnico in Rutom. Prostovoljni gasilci PGD Rut–Grant so prečrpali stoječo vodo,
očistili prepust in omogočili ponovno odtekanje vode pod cesto (Ostale nesreče …, 2012).
Visoko vodo je imela tudi Bača med 23. in 27. 12. 2009, vendar ni povzročila znatne škode
(Strojan, 2010). Zaradi dežja in taljenja snega so potoki narasli in ogrožali objekte ter ceste
(Hrast, 2009). Ocenjena škoda na reki Bači je leta 2009 znašala 210.000 € (Podatki o
preteklih …, 2012). Močno deževje je zamašilo prepuste ob glavnih cestah pri naselju
Podbrdo, zato so gasilci PDG Podbrdo le te očistili (Hrast, 2009). Poškodovan je bil obrambni
zid pri mali hidroelektrarni Strmec na Kneži, odneslo je del dostopne poti. Voda je zalila
kletne prostore in nanesla plavje v stanovanjsko hišo v Bači pri Modreju št. 2. Poškodovanih
je bilo več odsekov na cestiščih:
o Kneža–Kneške Ravne,
o Hudajužna–Zakojca,
o Grahovo–Bukovo,
o Podbrdo–Porezen,
o Podbrdo–Petrovo Brdo,
o Ljubinj–Sela nad Podmelcem.
Poškodovana je bila gozdna cesta Mlake v dolini Kneže, katere sanacijo so s strani občine
Tolmin izvedli v letu 2011. Poškodovano je bilo vodno zajetje javnega vodovoda Kal in
Stržišče. Občasni hudournik je povzročil škodo v Podbrdu št. 6b in 6f. Zamašil se je cevni
prepust in prišlo je do razlitja v kletnih prostorih (Podatki o preteklih …, 2012). Vzrok
slednjega je bila nevzdrževana gozdna cesta, ki je povzročila preusmeritev vodnega toka
(Dakskobler, M., 2012).
Ob padavinah 8. 12. 2010 je padavinska voda zamakala prostore OŠ Podbrdo, gmotne škode
ni bilo (Hrast, 2010). Med Knežo in Podmelcem so hudourniški nanosi zamašili cestni
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prepust. Voda je odtekala čez cestišče in ovirala promet. 24. 12. pa je močno deževje zamašilo
prepuste ob glavnih cestah v naselju Podbrdo, kar so odpravili gasilci PGD Podbrdo (Ostale
nesreče …, 2012).
Močne padavine v novembru 2012 niso povzročile poplav na območju Baške grape, kljub
temu pa je bilo v okolici kar precej škode zaradi poplav Soče v Tolminu, Kobaridu, Bovcu,
Kanalu, na Mostu na Soči itd.

10.1. POPLAVE LETA 2007
Ob hudourniških poplavah, ki so 18. septembra 2007 prizadele kar 8.500 km2 ozemlja
Slovenije (Bohinj, Škofjeloško hribovje, Kamniško-Savinjske Alpe, porečje Savinje in
Dravinje), so manjši vodotoki v 2–3 urah narasli do poplavnih vrednosti. Pretoki na nekaterih
rekah so bili ocenjeni z nad 100-letno povratno dobo. Na zahodu je padlo 200–300 mm
padavin, na vzhodu nad 100 mm. Odziv vodotokov je bil hiter in močan. Pretok Sore je bil na
primer v Železnikih ocenjen na okrog 300 m3/s, srednji letni pretok pa znaša le 3,5 m3/s.
Poplave leta 2007 so terjale 6 smrtnih žrtev (Frantar, 2008).
Sliki 46 in 47: Vodno razdejanje pri ribogojnici Nagode

Foto: M. Dakskobler (18. 9. 2007)

Foto: T. Mrak (2. 5. 2012)

Bača je imela 18. 9. 2007 v Bači pri Modreju pretok 213 m3/s (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Povprečni največji obdobni pretok (1971–2000) je znašal 158,95 m3/s, ekstremni najvišji v
tem obdobju pa 243 m3/s, in sicer 8. 9. 1995 (Vodna bilanca …, 2008).
Povprečna obdobna (1961–1990) septembrska količina padavin v Kneških Ravnah znaša 174
mm, na Bukovem pa 111 mm (Zupančič, 1995). Na dan 18. 9. pa so na padavinski postaji v
Kneških Ravnah v 24-ih urah zabeležili kar 304 mm in na Bukovem 224 mm padavin
(Komac, Natek, Zorn, 2008).
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Slika 48: Dnevna količina padavin od 8h 18. 9. 2007 do 8h 19. 9. 2007

(Vir: Visoke vode …, 2008)
Močne padavine so 18. septembra 2007 poleg Baške grape zajele tudi območje Davče ter širše
območje Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja. Poplavljali so tudi hudourniki in reke v
Karavankah, predgorju Kamniško-Savinjskih Alp, na Kranjskem in Domžalskem polju, v
Tuhinjski dolini in na celjskem območju. Nad severno Evropo je bilo na ta dan območje
nizkega zračnega pritiska. Od severozahoda se je preko zahodne in srednje Evrope proti
Alpam bližala hladna fronta. Obenem se je z zahoda proti vzhodu Evrope v višinah pomikalo
jedro hladnega zraka. Nad Slovenijo se je krepil jugozahodni veter. Stalen dotok vlažnega
zraka od jugozahoda, precejšnja nestabilnost ozračja in striženje vetra v višjih plasteh so
povzročili obilne padavine v goratih predelih zahodne Slovenije. V enem dnevu sta Slovenijo
prepotovali dve padavinski coni. Prva med 5. in 7. uro zjutraj in nato močni nalivi med 8. in 9.
uro. Nevihtna linija se je raztezala od Posočja preko Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega
hribovja do severnega dela Ljubljanske kotline (Visoke vode …, 2008; Kobold, 2008)
oziroma vse do Celjske kotline (Vertačnik, 2008). Naslednja linija se je vzpostavila v smeri
Tolmin–Radovljica okoli 13.30 in oslabela šele okoli 17. ure, a dež ni ponehal. V severni
polovici Slovenije so nastajale vedno nove nevihtne celice. Okrog 20. ure pa je nastala linija
neviht od Slovenske Istre do Posotelja. V skrajni zahodni Sloveniji so padavine ponehale
okoli 21. ure. Na območju Baške grape je padlo od 200 do 300 mm padavin v enem dnevu.
Padavin od začetka septembra 2007 ni bilo veliko, zato tudi pretok Bače v jutranjih urah ni bil
velik. Bača je v zelo kratkem času med 10. in 12. uro narasla od poplavnih vrednosti. Največji
pretok je v Bači pri Modreju dosegla okrog 14. ure. Njen pretok je znašal 213 m3/s, kar je 10do 20-letna povratna doba velikih pretokov. Njen vodostaj je bil 273 cm (Visoke vode …,
2008; Kobold, 2008; Vertačnik, 2008; Ostale nesreče …, 2012).
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Slika 49: Količina padavin v polurnih intervalih na padavinski postaji Kneške Ravne 18.
septembra 2007

(Vir: Vertačnik, 2008)
Slika 49 prikazuje višino padavin v polurnih intervalih na padavinski postaji Kneške Ravne na
dan 18. 9. 2007. Na vodoravni osi je prikazan čas konca polurnega intervala. Največja 30minutna količina padavin je na Kneških Ravnah znašala 53 mm, v eni uri največ 84 mm, v
dveh urah 157 mm, v šestih urah 240 mm in dvanajstih 297 mm dežja. Glavnina padavin na
celotnem območju je bila v dveh do šestih urah. Glede na izmerjene podatke na meteoroloških
postajah je bil leta 2007 padavinski dogodek v Sloveniji največji v zadnjih stotih letih
(Vertačnik, 2008).
Še dan po tem so bile lokalne ceste Kneža–Kneške Ravne, Kneža–Loje in Hudajužna–
Zakojca zaprte. V Kneških Ravnah 24. septembra še ni bilo elektrike (Ostale nesreče …,
2012).
Preglednica 4: Skupna 24-urna vsota padavin od 8. ure 18. septembra do 8. ure 19.
septembra
Merilna postaja
Padavine
Ocena povratne dobe
Prejšnji rekord
(mm)
(leta)
(mm)
304
50
237
Kneške Ravne
224
>
100
163
Bukovo
216
50
200
Rut
(Vir: Vertačnik, 2008)
Poleg visoke vode so Baški grapi težave povzročali tudi zemeljski plazovi. Eden od vzrokov
za takšen obseg in intenzivnost hudournika je nanašanje plavja. Ob izrednih hidroloških
razmerah se poleg pretoka poveča tudi vsebnost suspendiranega materiala v vodi. Izredno
povečanje vsebnosti suspendiranega materiala so 19. 9. 2007 beležili na vodomerni postaji v
Bači pri Modreju (428 g/m3). Obdobno povprečje je tu le 51 g/m3. Plavje, vejevje in
predmete, ki jih je voda pobirala na svoji poti, je na nekaterih mostovih povzročilo zajezitve
(Visoke vode …, 2008).
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10.1.1. Povzročena škoda
Poplave, ki so 18. 9. 2007 prizadele tudi Baško grapo, so v celotni občini Tolmin povzročile
za 1.688.342,54 € škode. Za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih v javni lasti je
pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, nosilec izvedbe načrtovanih ukrepov pa je
občina. Predlog zagotovitve vseh sredstev državnega proračuna za obnovo objektov javnega
prava, občinske infrastrukture in javnih objektov je znašal 1.189.134 €. Skupna ocena škode
na vodni infrastrukturi ter vodnih in priobalnih zemljiščih v Sloveniji je takrat znašala kar
91.478.924 € (Program odprave …, 2008). Škoda, ki jo je poplava povzročila v sami Baški
grapi, je obsegala 1.563.106,20 €. Na objektih je bila škoda ocenjena na 581.590 €, na cestah
830.958,62 €, na kmetijskih zemljiščih 20.381,70 € škode (Ocena škode, 2007) ter 130.175,88
€ škode na železniški infrastrukturi (Popis del …, 2007). Največ škode je bilo povzročene v
naseljih Podbrdo, Hudajužna in Koritnica, kar je v nadaljevanju podrobneje opisano.

Podbrdo
Potok Batava je prestopil bregove in zalil 8 stanovanjskih hiš. Poškodovanih je bilo 5
enostanovanjskih in 3 večstanovanjske hiše (Hrast, 2007). Vzrok za poplave v tem delu
Podbrda je bila zamašitev mostu na zavoju potoka. Ker voda ni imela prostora v strugi, si je
svojo pot ubrala naravnost po površju navzdol, prek travnika, ceste in na svoji poti zalila
kletne in garažne prostore stanovanjske hiše št. 79a ter popolnoma uničila bivalne prostore
(dnevna soba, kopalnica in spalnica) stanovanjske hiše št. 77b. Preusmeritev vodotoka je
vidna na sliki 50. Potok je zalil kletne prostore še trem stanovanjskim hišam: št. 78a, 78 in
75b ter ogrožal hiše v predelu Batave št. 76, 77 in 77a (Šorli, B., 2012). Voda je v kletnih
prostorih stanovanjske hiše 79a segala skoraj do stropa in le malo je manjkalo, da bi dosegla
vhodna vrata, ki se nahajajo v prvem nadstropju, in zajela bivalne prostore (Kos, 2012).
Ogromno je bilo prinesenega materiala (proda, peska in mulja). Tukaj torej največji problem
ni predstavljal lesni material, temveč prod in pesek, ki sta preusmerila tok izven struge potoka
(Čufer, I., 2012). Voda v strugi je bila ob tem s povsem normalnim vodostajem (Kos, 2012).
Sliki 50 in 51: Preusmeritev toka Batave na povsem nepredvidljivo mesto

Foto: M. Bratkič (18. 9. 2007)

Foto: T. Mrak (15. 9. 2012)

V tem delu naselja je problem predvsem preveliko in nepremišljeno poseganje v prostor, ki je
namenjen vodi. Ob potoku so nasuli material in ga izkoristili za parkirišče, vsak bi rad še
malo povečal svoje zemljišče proti potoku, ogromno je tudi mostičkov čez potok. Slednji pa
so tudi glavni vzrok za zamašitev pretoka in njegovo preusmeritev na predele, ki na prvi
pogled ob normalnih razmerah niti niso ogroženi. Odkar je nameščena zapornica na mali
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hidroelektrarni v Podbrdu, takoj za sotočjem Batave in Bače, je pretočnost vode lažje
nadzorovati.
Slika 52: Poplavljeni območji v Podbrdu leta 2007

Podlaga: Državna topografska …, 1:25.000, 1996
Visoko narasla voda Mlečnega potoka je leta 2007 zalila ribogojnico Nagode v Podbrdu pri
hišni številki 1. Potok je zalil dva bazena ribogojnice, dva pa je popolnoma napolnil s prodom
in peskom. Tako je voda še z leve strani pritekala do stanovanjske hiše, katere okna so v
prvem nadstropju zdržala in preprečila vdor vode v stanovanje. Voda je tekla z vseh strani,
popolnoma jim je zasulo in poplavilo garažo ter kletne prostore (Nagode, 2012). Prostore
stanovanjske hiše so obvarovali gasilci, da jih ni zalila voda (Hrast, 2007). Potok, ki izvira
pod Črnim vrhom (1052 m), je prinesel ogromno (cca. 2500 m3) peska in proda ter ga odložil
na ravnem predelu pred mostom, ki vodi do stanovanjske hiše. Le nekaj metrov naprej ima
gospod Nagode zapornico male hidroelektrarne (mHE), a časa je bilo premalo, da bi jo odprl.
Največji problem v tem primeru je bil prineseni material, čez katerega je tekla voda in drla
čez most in čez zapornico. Slap, ki pada za zapornico, je ob normalnih razmerah širok do
enega metra. Tokrat, 18. septembra 2007, pa je bil širok približno 30 m. Škoda pri
Nagodetovih je bila katastrofalna. Struga desnega potoka je bistveno razširjena, saj je iz nje
odneslo veliko materiala. Ravno na tem potoku ima gospod Nagode zajetje za mHE, ki mu jo
je prav tako uničilo. Pred ribogojnico, kjer se oba potoka združita, so uredili kamnomet, ki naj
bi v prihodnje ubranil območje pred podobno situacijo (Nagode, 2012).
Enota PGD Podbrdo je odstranjevala posledice poplav od 18. do 22. septembra, vsak dan od
8. do 20. ure. Padavinska voda je zalila tudi prostore trgovine Mercator v Podbrdu, saj so se
zamašili odtoki (Hrast, 2007).
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Hudajužna
Slika 53: Poplavljena območja v Hudajužni leta 2007

Podlaga: Državna topografska …, 1:25.000, 1996
V Hudajužni je padavinska voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše št. 15, a so jih
domačini sami pred prihodom gasilcev že očistili (Hrast, 2007). Narasla Bača je zamašila
kanalizacijski odtok. Prav takšen primer je bil tudi v zgornjem delu Hudajužne pri hišni št. 5
(Torkar, A., 2012). Leta 2007 je največ škode v Hudajužni povzročil potok Matevževa grapa.
Ta je skupaj z deročo vodo s seboj vlekel še ogromno grušča in mulja ter hlodovino. Nekoč so
v gozdu na povirju tega potoka naredili poseko, a lesa niso pospravili. Zato je ta ob tokratnem
nalivu pridrvel v dolino in posledično preusmeril tok vodotoka. Voda je odnesla vso prst z
vrta stanovanjske hiše št. 41 ter poplavila kletne prostore (Torkar, K., 2012; Debeljak, 2012).
Nadalje je spremenjen tok reke poplavil stanovanjske hiše št. 35, 36, 38, 39 in 40. Pri
stanovanjski hiši št. 35 je poplavo povzročil tudi povišan vodostaj reke Bače, ki je zabil
kanalizacijo. Obenem je Bača zalila hišo do 30 cm višine in skozi razpoke hiše pronicala v
notranjost. Posledično je tako s treh strani zalilo celotno pritličje stanovanjske hiše in okoliško
gospodarsko poslopje. Stanovalka pravi, da se nivo vrta, ki ga imajo poleg reke Bače, z leti
zvišuje zaradi prinesenega materiala ob poplavah (Torkar, K., 2012). Sanacija sotočja
Matevževe grape in reke Bače je zelo slabo načrtovana. Potok se v Bačo izliva pod kotom
proti toku reke. V prihodnosti lahko ob visokem vodostaju reke Bače popolnoma zalije iztok
Matevževe grape in preusmeri njegov tok po cesti do stanovanjskih hiš od št. 35 do 40.
Potok, ki priteče iz Oblok, je spodkopal bregove in povzročil nekaj škode z zalitjem
stanovanjskih hiš št. 22a in 22.
Ujma je uničila zasebni vodovod, ki oskrbuje kar osem stanovanjskih hiš (Ostale nesreče …,
2012).
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Koritnica
Sliki 54 in 55: Poplava tik pred sotočjem Bače in Koritnice

Foto: M. Lesjak (18. 9. 2007)

Foto: T. Mrak (16. 8. 2012)

Pri Humarju (Koritnica št. 1) je desni pritok Bače, ki je preusmeril svoj tok po cesti, zalil
poslopje hleva in kleti.
Slika 56: Poplavljena območja na Koritnici leta 2007

Podlaga: Državna topografska …, 1:25.000, 1996
Po mnenju Magajne se je ob poplavah 2007 zatrpal prepust potoka Sadnik, ki se 6 m stran od
stanovanjske hiše Koritnica št. 6 izliva v Bačo. Vhod v hišo sta nato zasula voda in material,
ki sta se približevala strugi Bače. Bača je na otoku in obeh rokavih struge odložila od 1,5 do 3
m debelo plast materiala. Ker reka v levem rokavu ni imela prostora v prejšnji strugi, je ubrala
novo pot in spodjedla levi breg, na katerem se nahaja omenjena stanovanjska hiša. Po
meritvah inženirja Magajne je voda zarezala v breg za okoli 7 m široko in 4 m globoko
zajedo. Pri tem je bila ogrožena tudi stanovanjska hiša št. 6, ki ji je voda spodkopala
severovzhodni vogal hiše. Porušen je bil zunanji zid in talni tlak, kjer je bila kopalnica.
Magajne opozarja na nevarnost starega aktivnega plazu na levem bregu Bače, 150 m
gorvodno od male hidroelektrarne Ortar, ki lahko odločilno vpliva na poplave in ogroženost
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stanovanjskih hiš v zaselku Zarakovec in na sotočju Koritnice in Bače. Predvideva, da bi v
prihodnosti močne padavine lahko povzročile razmočenje plazine in zdrs prepereline v strugo
reke Bače in jo zajezila. Ob porušitvi nastalega jezu pa bi voda povzročila ogromno škodo
(Magajne, 2007).
Voda je poplavila tudi na območju sotočja Bače in Koritnice, a ni dosegla stanovanjskih hiš.
10.1.2. Sanacija posledic poplave 2007
Prag, nad katerim se zagotavlja sredstva za sanacijo iz državnega proračuna, je 0,3 promila
načrtovanih prihodkov občinskega proračuna v letu, ko se naravna nesreča zgodi. Mnenje
računskega sodišča je, da so pristojni organi pogosto reševali problematiko naravnih nesreč s
posameznimi dejanji in zato ne dovolj učinkovito, posamezniki pa so pri tem različno
obravnavani (Sodnik, Mikoš, 2011).
Sanacijski program so pripravili na podlagi ocene škode po neurju 18. 9. 2007 in trenutnega
stanja na terenu, ki je posledica delno že izvedenih nujnih vzdrževalnih del. Stanje po
poplavah je bilo na nekaterih lokacijah še vedno kritično in je zahtevalo velika vlaganja,
preden je oziroma bo zagotovljeno varno obratovanje obstoječe poplavljene in obnovljene
vodne infrastrukture. Z vzdrževalnimi deli v javno korist je predvidena obnova in izboljšava
funkcionalnosti objektov, ki so nujni in potrebni za ohranjanje vodnega režima. Ocenjena
škoda poplav leta 2007 v Baški grapi brez del na železniški progi je bila 1,238.811 €. Nujna
vzdrževalna dela, ki so bila izvedena iz dodatnih sredstev na preučevanem območju so
naslednja:
o Bača v Zarakovcu: čiščenje in izvoz naplavin, zaščita poškodovane leve brežine pod
objektom;
o Matevžev graben Hudajužna: vzpostavitev pretočnosti struge, odstranjevanje naplavin;
o Mlečni potok: vzpostavitev pretočnosti struge, odstranjevanje naplavin;
o Kneža: vzpostavljanje pretočnosti struge, popravilo poškodovane pregrade in sanacija
zajed.
Po predhodnem delnem sanacijskem programu so bila izvedena dela na Bači v Zarakovcu in
Kneži (Program odprave …, 2008). Za leto 2008 je bila načrtovana sanacija hudournika skozi
zaselek Batava v Podbrdu, sanacija Mlečnega potoka v Podbrdu, sotočja Bače, Batave in
Mačjega potoka ter sanacija Bače v Hudajužni z obnovo talnega pragu. Načrti za obnovo v
letu 2009 so vključevali sanacijo oziroma obnovo obrežnega zavarovanja na Kneži nad
Pologarjem, pregrade nad cesto za Kneške Ravne, Matevževo grapo in Mlečni potok v
Zapaljkovi grapi pod cesto Podbrdo–Petrovo Brdo. V letu 2010 pa je bila predvidena ureditev
struge od Koritnice do zaselka Zarakovec, obnova talnega praga v Klontah na Koritnici in pod
Hudajužno, obnova poškodovanega obrežnega zavarovanja na več odsekih ob reki Bači,
saniranje podora pod tovarno Krn na Kneži in podprtje brežine z masivnim podpornim zidom.
V dolini Kneže je bilo porušenih več obrežnih zavarovanj, zato je bila na nekaterih odsekih
nujna graditev novih zavarovanj. Na vtoku Loje in levem pritoku izpod Mlak je bilo potrebno
odstraniti nanošeni material ter vzpostaviti normalne pretočne razmere. Za sanacijo v letu
2007 naj bi bilo potrebnih 126.095 €, v letu 2008 se je znesek povečal na 209.601 €, v
naslednjem letu naj bi namenili 253.675 €, za leto 2010 pa se je znesek dvignil že na 640.492
€ (Poročilo o …, 2007).
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Ogromno gmotno škodo je poplava povzročila tudi na več odsekih železniške proge. Sanacija
železniške proge je obsegala predvsem odstranjevanje naplavin iz odvodnih jarkov, obokanih
kamnitih prepustov ter ureditev splazelega materiala s pobočij nad progo (Popis del …, 2007).
Sliki 57 in 58: Nivo vode ob poplavah 18. septembra 2007 pri mali hidroelektrarni v
Klavžah

Arhiv družine Kenda (18. 9. 2007)

Foto: T. Mrak (16. 8. 2012)

V sklopu nujne sanacije po poplavah 2007 so bila izvedena naslednja dela:
o sanacija podpornih konstrukcij in vozišča, očiščenje nanosov na cesti Kneža–Kneške
Ravne,
o sanacija vozišča in ureditev pretoka skozi in preko ceste Kneža–Loje,
o sanacija ustroja ceste, prepustov, brežin in vozišča ceste Podbrdo–Porezen ter
Podbrdo–Štefan–Keber,
o sanacija poti Ljubinj–Sela nad Podmelcem, Koritnica–Zarakovec–Grahovo ter
Grahovo–Bukovo.
Občina naj bi za nujno sanacijo prejela 113.040 €. Rezerva za odpravo posledic naravnih
nesreč se zagotavlja na podlagi Zakona o javnih financah (48. člen). Sredstva proračunske
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, med
njimi tudi škode zaradi poplav. Sredstva znašajo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva občine za leto 2007 je bila prvotno planirana v višini 20.864,63 €. Zaradi
nepričakovanih potreb po intervencijskih in sanacijskih ukrepih sredstev iz državnega
proračuna ni bilo dovolj. Poleg tega so nastali tudi visoki stroški akcij in izvajanja zaščitnih
ukrepov za varovanje življenj in premoženja ogroženih občanov ter stroški komisij za popis
nastale škode (Letno poročilo …, 2007–2011).
Na podlagi 17. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki določa, da občina prejme
državno pomoč, če porabi vsa sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov letnega
proračuna, je občina Tolmin za leto 2007 prejela 185.000 € proračunske rezerve. Za
interventni zaščitni ukrep po poplavah 2007 je takratno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
financiralo občino Tolmin v višini 91.071 €. S temi sredstvi so financirali naslednje sanacije:
plaz v Kuku, brv čez potok Sopota in most na Koritnici. Poleg tega še sanacijo poškodovanih
zidov na Kneži, projektno dokumentacijo za sanirane objekte, geološka poročila ter varnostni
načrt (Letno poročilo …, 2007–2011).
Rezerva iz leta 2008 je bila namenjena tudi sanaciji objektov po poplavah: plaz Kuk, most čez
Bačo na Koritnici, most čez Bačo v Sopotnici ter sanacijo lokalnih cest po poplavah. V letu
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2009 se je na podlagi interventnih zaščitnih ukrepov izvedla sanacija zidov 13a, 18 in 18a na
Kneži, sanacija ceste v Loje ter sanacija zidov v Porezen in na Bačo pri Podbrdu. Vse je bilo
posledica poplav iz leta 2007. Sanacijo kamnito-betonskega zidu na Kneži – odsek 14 je delno
financiralo podjetje PUH d.d. (94.103,39 €) ter delno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
(Letno poročilo …, 2007–2011).
Z rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2009 so bili sanirani usad na cesti
Hudajužna–Zakojca, hudournik v naselju Hudajužna ter ceste v krajevni skupnosti Podbrdo.
V letu 2010 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje namenilo občini Tolmin 91.997,44 €
sredstev iz državnega proračuna, kar je bilo namenjeno projektu sanacije po božičnih
poplavah iz leta 2009. Slednje je v Baški grapi zajemalo sanacijo ceste Podbrdo–Petrovo Brdo
ter Zakojca–Hudajužna (Letno poročilo …, 2007–2011).
Sanacija škode poplav iz leta 2007 in 2009, pri čemer niso bila porabljena sredstva državnega
proračuna, temveč občine, je bila izvedena na cestah Grahovo–Pšeničnik, Bača–Podbrdo in
Podbrdo–Porezen. S strani občinskega proračuna je bil izdelan tudi varnostni načrt za projekt
»Kamnito-betonski zid na Kneži – odsek 14« (Letno poročilo …, 2007–2011).
Leta 2010 so bile v sklopu sanacije zajete cesta v Porezen, ceste na območju Podbrda in
zavarovanje brežine na cesti v Kneške Ravne (Letno poročilo …, 2007–2011).
Za odpravo škode, ki je nastala zaradi posledic poplav 18. septembra 2007 ter med 22. in 26.
decembrom 2009, so bila namenjena tudi sredstva v letu 2011. Leta 2011 je bilo s strani
občine Tolmin storjeno naslednje (Letno poročilo …, 2007–2011):
o sanacija brežine gozdne vlake Mlake v dolini Kneže,
o sanacija hudourniškega potoka za montažnimi hišami v severovzhodnem delu naselja
Podbrdo,
o sanacija odprte struge Potoka na Grahovem,
o ureditev dveh vtokov hudournikov v cevna prepusta na Kneži,
o nabava materiala za sanacijo dela ceste na Grahovem ob Bači po neurju,
o izvedba skalometa na cesti Kneža–Kneške Ravne.
Rezerva za leto 2011 je bila porabljena za (Letno poročilo …, 2007–2011):
o sanacijo poškodbe obrežnega zavarovanja pri stanovanjski hiši Kuk št. 10a,
o izdelavo projekta sanacije ogroženega objekta na Koritnici,
o intervencijske posege po poplavah iz leta 2010 na območju KS Stržišče in KS
Podbrdo,
o sanacijo poškodovane ceste Podbrdo–Porezen, Kneža–Kneške Ravne, Grahovo ob
Bači–Bukovo in Ljubinj–Sela nad Podmelcem,
o sanacijo zidu v Bači pri Podbrdu ter sanacijo struge potoka na Grahovem ob Bači.
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11. OCENA POPLAVNE OGROŽENOSTI V BAŠKI GRAPI
Naravne in tudi druge nesreče ogrožajo finančno, socialno in ekonomsko varnost prebivalcev
(Ušeničnik, 2002). Predstavljajo možnost izgube, poškodbe ali druge nezaželene okoliščine.
Ogroženost pomeni izpostavljenost določenega ozemlja naravnim in drugim nesrečam.
Dejanska ogroženost je odvisna od vrste nevarnosti, ranljivosti in časa izpostavljenosti
nesreči. Verjetnost, da se bo neka nesreča zgodila, predstavlja tveganje. Nevarnosti so
okoliščine na neki določeni lokaciji, ki se lahko pod določenimi pogoji izpolnijo ter ogrožajo
človeka in objekte. Pri vsem tem pa ima pomembno vlogo tudi ranljivost, to je občutljivost
ljudi na določene pojave. Nikakor pa ni nujno, da se mora nevarnost zgoditi, dovolj je
izpostavljenost nevarnosti, kar se razume kot ogroženost nekega območja. Slednja je težko
natančno določljiva, lahko pa jo do neke mere izmerimo. Stopnjo ogroženosti zaradi poplav je
mogoče določiti s pogostostjo, intenzivnostjo in ostalimi značilnostmi poplav na nekem
območju (Natek, 2011a).
Sliki 59 in 60: Poplavljene obdelovalne površine pod sotočjem Bače in Koritnice

Foto: V. Lesjak (8. 9. 1995)

Foto: S. Mrak (22. 8. 2012)

Ogroženost poplavnega sveta se kaže tudi v njegovi rabi. Z velikimi tehničnimi posegi v
okolje pogosto ravnamo neustrezno. Lociranje naselij, cestne in železniške infrastrukture ter
gospodarskih objektov je na poplavno ravnico hudourniških rek lahko usodno (Orožen
Adamič, 2005). Z mostovi ter cestnimi in železniškimi nasipi se na določenih mestih poveča
obseg izrednih poplav. Če hočemo poznati ogroženost nekega območja, moramo poznati
razširjenost, pogostost in jakost izjemnih naravnih pojavov. Prav tako pa je potrebno poznati
materialne dobrine na ogroženem območju in škodo, ki jo naravne nesreče povzročajo. Kot
navaja Gams, so raziskovanja in prakse v tujini pokazale, da je védenje posameznikov o
naravnih procesih pomembno pri omilitvi škode (Gams, 1983).
Geografi so skupaj s strokovnjaki drugih strok pomembno prispevali in obogatili védenje o
delovanju in značilnostih naravnih nesreč. Da so naravne nesreče sestavni del naravnega
dogajanja, je eden ključnih rezultatov geografskih preučevanj ogroženosti. Človek naj ne bi
teh procesov preprečeval, temveč se jim v ustrezni meri le prilagodil. Natek (2002) navaja
naslednje sestavine ogroženosti, ki jih lahko zasledimo v kulturni pokrajini:
o Neposredni učinki naravnih dogodkov oziroma procesov. Naravni procesi sčasoma
preoblikujejo ostanke preteklih nesreč. Vse težje je te procese identificirati, posebej za
dogodke, ki se redko pojavljajo.
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o Človek se je nekoč zavedal nevarnosti naravnih dogodkov in se tem območjem
izogibal. Na nekaterih poplavnih območjih so naselja tesno ob meji območij rednih
poplav. Vendar včasih prihaja tudi do izjem ob večjih razsežnostih določenih naravnih
pojavov. Na poplavnih območjih se je na primer zaradi intenzivnega krčenja gozdov in
poseljevanja hribovitega območja povečala denudacija in s tem nasipavanje v
poplavnih ravnicah.
o Ljudje so se na različne načine zavarovali pred naravnimi pojavi npr. z nasipi, kolišči,
umetnimi kanali …
o S preučevanjem napačnih posegov v tvegana območja se najbolje kaže osrednja
problematika geografije: odnos med naravo in družbo. Ta preučevanja lahko ogromno
prispevajo k boljšemu poznavanju naravnih procesov in vplivov le teh na prebivalstvo.
Objektivna, stvarna ogroženost ni v nikakršni povezavi z ogroženostjo v zavesti ljudi.
Zaznavanje ogroženosti je vezano na izkušnje posameznika in je povsem subjektivno.
Nekaterim želja po bivanju ob šumečem potoku povsem prekrije objektivno ogroženost zaradi
poplav. Subjektivno zaznavanje ogroženosti je upravičeno, ne smemo pa pri tem pozabljati na
pretekle naravne procese, ki lahko še kako koristno prispevajo k ugotavljanju objektivne,
dejanske ogroženosti (Natek, 2002). Ogroženost je namreč rezultat zunanjih okoliščin v neki
pokrajini (Natek, 2011). Odgovornost za posledice naravne nesreče pa naj bi po eni strani
imeli tudi prebivalci ogroženega območja, saj so se na to območje (vede ali nevede) naselili
»prostovoljno«. Za posledice ne more biti kriva »kruta narava«, zato se moramo pri
preučevanju izogibati determinizmu, ki spodbuja miselnost, da je narava kriva za naravne
nesreče, človek pa je pri tem nemočen. Nasprotno – človek s prilagajanjem naravnim
danostim zmanjšuje posledice naravnih nesreč (Natek, 2011a).
Na ranljivost pred poplavami najpomembneje vpliva gostota poselitve na območju
poplavljanja vodotoka. Posebej je potrebno izpostaviti javne ustanove, v katerih se v
dopoldanskih urah zadržuje veliko ljudi in je njihova ranljivost posebej velika. Pomembni so
tudi industrijski obrati, ki jim poplava lahko povzroči ogromno škode. Na ranljivost vplivata
tudi relief in višina stavb, spreminja pa se z intenzivnostjo rabe tal in vrednostjo premoženja.
Območja z veliko ranljivostjo imajo nenadomestljivo škodo (smrtne žrtve, trajno uničena
kulturna dediščina). Na območju s srednjo ranljivostjo pride do ogromne gmotne škode, na
območju z majhno ranljivostjo pa je gmotna škoda majhna. Nekoč so bila bistveno bolj
ranljiva kmetijska zemljišča, danes so bolj občutljiva urbana zemljišča. Spremenila se je
namreč intenzivnost rabe tal in vrednost premoženja (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Ranljivost preide v ogroženost, ko je človek dejansko izpostavljen poplavam. Zato je
ugotavljanje ranljivosti še kako pomembno, saj lahko z določenimi ukrepi zmanjšamo
ogroženost. Poplavno ogroženost tako opredelimo kot skupno ranljivost in škodo nekega
območja (Komac, Natek, Zorn, 2008). Na podlagi Pravilnika o metodologiji za določanje
območij, ogroženih zaradi poplav (2007) poznamo majhna, srednja in visoka območja
ogroženosti.
Karte ogroženosti so pomembne za načrtovanje rabe prostora, načrtovanje vlaganj finančnih
sredstev in načrtovanje intervencijskih ukrepov ob poplavah. Z njimi lahko prikažemo že
obstoječe protipoplavne ukrepe ali preverjamo njihovo učinkovitost. Uporabne so tudi za
ozaveščanje prebivalstva pred poplavami. Prikažemo, kje lahko nastane velika gospodarska
škoda. Te karte so večinoma v merilu 1:5000 in 1:10.000. Najbolj ogrožena so območja z
veliko gostoto poselitve, s številnimi javnimi objekti. Zaradi velike prostorske in časovne
spremenljivosti pokrajinskih sestavin je ugotavljanje stopnje ogroženosti precej težavno.
77

Različne poplave prizadenejo različno velike predele. Po izračunih Komaca in ostalih je v
Sloveniji petina stavb na poplavno ogroženih območij (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Verjetnost poplav v Baški grapi je dokaj pogosta, predvsem ob jesenskih in spomladanskih
nalivih. Teoretično obstaja možnost močnih poplav, zaradi katerih bi bilo potrebno evakuirati
prebivalstvo. Hudourniške poplave uničujejo kmetijske površine, ceste, komunalno omrežje
in zalivajo kletne prostore hiš in drugih objektov. Ne strinjam se z besedami, kot jih navaja
Ocena ogroženosti zaradi poplav in naraslih voda v občini Tolmin, da človeška življenja niso
ogrožena (Ocena ogroženosti zaradi …, 2011). Že res, da je ob spremljanju meteorološke
situacije, stanja vodotokov in intenzivnost padavin do neke mere možno dokaj natančno
predvideti poplave, a ne nujno. Kar nekaj je stanovanjskih zgradb in objektov v poplavno
ogroženih predelih, zato obstaja tudi možnost ogroženosti prebivalcev.
Slika 61: Območja poplavne ogroženosti v Baški grapi

V nadaljevanju je opredeljena ocena ogroženosti po posameznih izbranih naseljih v Baški
grapi. Ocena je podana na podlagi terenskega preučevanja sedanjega stanja ter dosegljive
literature o poplavah v preteklosti.

Podbrdo
V Podbrdu so med najbolj ogroženimi območja Batave, območje sotočja Mačjega potoka in
Bače ter ribogojnica Nagode. Poleg tega je ogroženo območje bivše tovarne volnenih
izdelkov TVI Bača. Kot navaja Čufer I. (2012), je leta 2007 manjkalo manj kot 0,5 m, da bi
voda dosegla zgradbo stare predilnice TVI Bača. Predlaga, da bi na tem območju poglabljali
strugo Bače in s tem povečali pretok. Poleg poglobitve predlaga pred vsemi prepusti (ki so na
primer za parkirišče v Podbrdu, TVI Bača, razni mostovi) še zabetonirana dna. To bi po
njegovem mnenju povečalo hitrost reki in ji omogočalo dovolj prostora za pretok.
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Staro makadamsko cesto, ki vodi od Podbrda do Petrovega Brda, so v 90. letih uredili tako, da
so za vsakim prepustom izkopali oziroma uredili odtočne jarke. Tako je meteorna voda, ki je
ušla iz odtoka, ponovno dobila pot nazaj v jarek. Danes to opuščajo, jarkov ne čistijo, zato se
ti mašijo in voda povzroča razdejanje ter poplavljanje nekaterih hiš. Tako sta v Podbrdu
ogroženi na primer stanovanjski hiši št. 6b in 6f , kjer je v preteklosti povzročil škodo
zamašen hudournik, ki ima ob normalnih razmerah suho strugo.
Pred leti so na primer odložene odpadke na območje Ave nad Podbrdom ob večji poplavi
dobili vaščani nazaj. Narava očitno odgovarja na nespametne posege človeka v okolje (Čufer,
I., 2012).
Slika 62: Karta poplavne ogroženosti Podbrda

Na sliki 62 je prikazano ogroženo območje na podlagi obsega poplav v letih 2004 in 2007.
Zaradi jasnosti kartografskega prikaza in manjših obsežnosti poplavljanja v preteklosti so
izvzeti predeli v severovzhodnem in jugozahodnem delu naselja. Na severovzhodu Podbrda
so ogrožene stanovanjske hiše 6, 6b in 6f, ribogojnica Nagode (Podbrdo 2) in pokopališče.
Prav tako je ogrožen spodnji jugozahodni del Podbrda, kjer se nahajajo hale bivše Tovarne
volnenih izdelkov Bača ter stanovanjska hiša št. 65. Reka Bača v jedru naselja še ni dosegla
poplavnih vrednosti, zato območja ne navajam kot ogroženega. Ne izvzemam pa možnosti
poplav v prihodnosti. Velik pomen pripisujem čiščenju strug ter urejanju gozdnih vlak in cest.
Na podlagi primerjave slik 62, 63 in 64 razberemo, da se je naselje Podbrdo širilo na
severovzhodnem delu, od jedra naselja ob reki Bači vse do sotočja Batave, Bače in Mačjega
potoka ter na desnem bregu dolvodno po reki Bači. Nove stavbe zasledimo na območju
Batave, kjer so bile pred gradnjo železnice le tri hiše. Slednja je bila tudi glavna za razvoj
naselja na tem območju. Poplavna ogroženost se je v naselju Podbrdo zaradi posega človeka v
naravno okolje zagotovo povečala. A prostora za naselitev tu praktično ni drugje kot ob
vodotoku, kjer je vsaj malo ravnega sveta. Pobočja so na tem predelu namreč zelo strma.
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Slika 63: Podbrdo na stari avstrijski karti

Vir: Skenogram Stare avstrijske karte 1:25 000
Slika 64: Podbrdo na Italijanski specialni karti

Vir: Skenogram Deutsche Heereskarte,1943. Zarz (Piedicolle) 1:25 000

Koritnica
Po podatkih, ki jih zbira domačin Koritnice, lahko v preglednici 5 vidimo potek preteklih
poplav. Gospod Čufer si namreč od leta 1986 beleži, za koliko sta se na določen dan povišala
vodostaja Koritnice in Bače. Poleg tega je podal ocene, v kolikšnem času je voda narasla.
Poudarjene so tri ekstremne poplave in kot vidimo, se je vodostaj pri obeh rekah močno
povišal 8. 9. 1995 s konstantnim naraščanjem. Najhitreje pa je voda narasla ob zadnjih hudih
poplavah 18. 9. 2007, in sicer v samo 1–2 urah do podobnih višin kot leta 1995.
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Preglednica 5: Zapisi poplav reke Koritnice in Bače 1986–2010
Datum
Koritnica (m)
Bača (m)
Naraščanje vodostaja vode
25. 2. 1986

1,90

2,00

Narasla v 3 urah

14. 8. 1988

2,00

2,10

Konstantno naraščanje

16. 11. 1990

1,95

2,50

Narasla v 2 urah

8. 10. 1993

2,10

2,60

Konstantno naraščanje

8. 9. 1995

2,90

3,30

Konstantno naraščanje

31. 10. 1995

2,10

2,90

Konstantno naraščanje

5. 9. 1998

1,90

2,00

Konstantno naraščanje

6. 10. 1998

2,60

3,10

Narasla v 3 urah

4. 11. 1998

2,45

2,95

Narasla v 4 urah

26 . 10. 1999

2,60

2,85

Narasla v 3 urah

4. 5. 2000

1,40

1,60

Konstantno naraščanje

5. 6. 2000

1,50

1,90

Konstantno naraščanje

9. 10. 2004

2,10

2,30

Narasla v 3 urah

10. 10. 2004

2,50

2,70

Narasla v 2 urah

18. 9. 2007

2,60

3,00

Narasla v 1–2 urah

24.–26. 12. 2009

1,40

2,00

Narasla v vseh treh dneh

8.–9. 12. 2010

1,50

2,40

Konstantno naraščanje

27.–28. 10. 2012

1,30

1,70

Konstantno naraščanje

5. 11. 2012

1,20

1,40

Konstantno naraščanje

(Čufer, A., 2012)
Ob ekstremnih poplavah so poplavljene predvsem obdelovalne površine, tudi nekateri pritlični
prostori stavb ob sotočju, dostopi do hiš, balinišče ter tri stanovanjske hiše ob Bači v zaselku
Zarakovec. Gorvodno od zaselka Zarakovec teče Bača skozi skalnato korito z visokimi
strmimi brežinami. Tik pod zaselkom pride do manjšega razcepa reke Bače, ki se razcepi na
dva kraka – leva glavna struga blago zavije, desna pa teče čez pragova skozi korito. Po
približno 100 m se strugi zopet združita. Ravno na tem odseku je Bača 18. 9. 2007 dosegla
največjo rušilno moč. Narasla reka je na levem kraku uničila obrežno zavarovanje in se
zajedla 1,5–2 m v breg. Uničila je del stanovanjske hiše Koritnica št. 6. nad zavarovanjem in
dodobra spodjedla temelje hiše, kot prikazuje slika 66. Popolnoma je uničila tudi kamnitobetonsko zavarovanje na desnem bregu (na dolžini 35 m) dolvodno od brvi čez reko, strugo
pa zapolnila s prodom in večjimi skalami. Na desnem kraku je reka prestopila bregove in
poplavila stanovanjske hiše št. 5, 7 in 7a neposredno ob strugi. Prav tako je bilo v celoti
poplavljeno tudi balinišče. Deroča reka je s seboj prinesla večje skale (do 2 m), ki jih je
odložila na izstopu iz korit. Zaradi naplavljenega materiala se je za več kot meter dvignila
višina celotnega desnega kraka Bače (Podobnik in sod., 2007).
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Slika 65: Poplavno ogroženo območje Koritnice z zaselkom Zarakovec

Sliki 66 in 67: Bača je odnesla del stanovanjske hiše v zaselku Zarakovec (Koritnica)

Foto: S. Šorli (22. 9. 2007)

Foto: T. Mrak (15. 9. 2012)

Odkar so regulirali in preuredili sotočje Koritnice in Bače, je zaznati večanje vodostaja
pritoka Koritnica pred izlivom v Bačo. Z dodatnimi tremi pragovi v strugi Koritnice se je
vodostaj že tako dvignil, da je voda zalila enega izmed odtočnih cevi v reko, zato so ga
preložili v višjo lego. Dokaj naglo naraščanje vodostaja reke se približuje še drugemu odtoku
iz stanovanjske zgradbe. Lastniki so sicer že dali poziv občini, da bi zadevo rešili, a še vedno
niso dobili odgovora. Proti poplavam so zgradili protipoplavni zid, ki preprečuje vdiranje
vode na obdelovalne površine. Leta 1981 so nekaj metrov pod sotočjem Bače in Koritnice
zgradili malo hidroelekrtarno (mHE v nadaljevanju) Brišar, ki je povečala obseg poplav reke
Bače na pred tem precej ravninskem predelu (Čufer, M., 2011). Nad jezom mHE Brišar zaradi
zmanjšane transportne zmogljivosti zastaja prod. Proces je ob poplavah še intenzivnejši.
Posledično se dviguje dno Koritnice in s tem ogroža stanovanjske objekte na desnem breg nad
sotočjem. Odsek pod pragom mHE Brišar je zaradi zastajanja proda na gorvodnem odseku še
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dodatno podvržen povečani vodni energiji oziroma eroziji. Za stabilizacijo razmer je potrebno
ob povečani količini proda nad mHE Brišar odstraniti material iz struge ter ga po potrebi
prenesti na območje pod elektrarno in s tem zmanjšati erozijsko moč reke (Podatki o preteklih
…, 2012).
Ob reki Koritnici so pri stanovanjski hiši št. 69 zgradili protipoplavni zid, ki preprečuje vdor
vode na obdelovalna zemljišča. Na območju poplavljene hiše št. 6 v Zarakovcu so z večjimi
kamni utrdili levo obrežje Bače, obnovili pa so tudi most čez Bačo gorvodno od sotočja. Ta je
prej imel betonske stebre neposredno v strugi reke, sedaj pa je grajen v loku in ima temelje na
bregu, kar nekoliko zmanjšuje nevarnost zagozditve lesa in s tem ekstremnih poplav.
Zaradi človekove prilagoditve in tradicionalne zasnove tukajšnje poselitve na višji terasi ni
veliko neposredno ogroženih stanovanjskih hiš, so pa velikokrat poplavljeni travniki in
obdelovalne površine ob reki. Novogradnje na levem bregu Koritnice pred sotočjem z Bačo
so ogrožene. Pri novogradnjah posameznih stavb na višjem prisojnem pobočju vpliva poplav
ni. Vaško jedro in celoten višji del naselja na terasi ni poplavno ogrožen.
Grahovo ob Bači
Hudournik Potok v naselju Grahovo ob Bači predstavlja resno nevarnost za kar nekaj
naseljenih hiš. Ob poplavah 2009 so krajani sami odstranili okoli 150 m3 materiala in uredili
lesene pregrade. Sami skrbijo za čiščenje in popravilo kritičnih mest (Podatki o preteklih …,
2012). Potok ogroža stanovanjske hiše št. 27, 41, 44, 45, 45a, 45b, 45d, 45e in 46. Zaradi
občasnega izvira vode v kleti je ogrožena tudi stanovanjska hiša št. 33 ter zaradi
neprepustnega pobočja tudi stanovanjska hiša št. 22. Občasen vodotok ogroža območje
stanovanjskih hiš št. 60, 61, 64a in 64b. Pred izgradnjo in asfaltiranjem regionalne ceste ter ob
manjšem prepustu je bila ob večjem deževju poplavljena stanovanjska hiša Grahovo ob Bači
št. 15. Po izgradnji večjega prepusta voda še ni dosegla stanovanjskih pritličnih prostorov, a
nevarnost ostaja.
Slika 68: Poplavna ogroženost naselja Grahovo ob Bači
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Kot prikazuje slika 68 se novogradnje nahajajo ravno na območju neposrednega vpliva
hudourniškega Potoka. Nekaj jih je še na vzhodnem predelu naselja, ki pa niso pod vplivom
poplav. Je pa naselje na območju neprepustnih kamin, zato voda odteka po površju. Ob
močnem deževju so značilni tudi posamezni izviri vode.
Hudajužna
V Hudajužni so ogrožene stavbe tako v spodnjem kot v zgornjem delu. Kot navaja gospa
Černe (2012), je v spodnjem delu naselja bistveno bolje od leta 1996, ko so zgradili
protipoplavni zid ob Bači. Ta je pripomogel, da poplave leta 2007 niso povzročile takšne
škode kot prej, saj voda ni dosegla stanovanjskih hiš. Povzročila je le škodo zaradi vdora vode
v odtočne cevi stanovanjske hiše št. 15. Stanovanjske hiše v spodnjem delu na sliki 70 kljub
temu označujem kot ogrožene, saj so poplave v preteklih letih povzročile veliko škode.
Izboljšave se kažejo tudi s spremenjenim tokom reke, ki so jo skupaj s cestno povezavo
uredili leta 2000 (Černe, 2012). Potok iz Oblok ogroža stanovanjske zgradbe št. 22 in 22a. V
zgornjem delu so ogrožene stavbe za sotočjem Matevževe grape in Bače ter stavbe na desnem
bregu Bače, kjer zasledimo tudi tri novogradnje.
Slika 69: Škoda poplav leta 2007 na sotočju Matevževe grape in reke Bače

Foto: S. Seljak (18. 9. 2007)
Na sliki 70, ki prikazuje poplavno ogroženost Hudajužne, zaradi preglednosti karte nisem
zajela ogroženih predelov, ki spadajo k naseljema Kuk in Znojile. Do stanovanjske hiše Kuk
št. 10a, ki je novogradnja, so uredili širšo strugo ter dodali kamnomet do sosednje hiše Znojile
3 dolvodno od mostu. Zgradili so nov višji most, vmes ima steber, saj je zaradi močne erozije
reka ob poplavah odnesla velik del brega in je most na ta način bolj stabilen (Čufer, V., 2012).
Pri stanovanjski hiši v Kuku 14 je zalilo le travnik in del obdelovalnih površin. Dolvodno od
sotočja Bače s Prodarjevo grapo so navozili prod in pesek. To ima lahko negativne posledice
ob naslednjih poplavah, ko bo voda ves material odnesla in ga odložila v dolvodnih predelih.

84

Slika 70: Območje poplavne ogroženosti Hudajužne

Kneža, Klavže in Podmelec
Na Kneži je ogrožena stanovanjska hiša št. 26. Z dvoriščem sega že v strugo reke Kneže, zid
tik ob vodotoku je urejen brez gradbenega dovoljenja. Domačin se spominja, da je nekoč pri
hiši št. 15 vodotok odnesel škarpo, vendar voda hiše ni dosegla. Dolvodno od mostu glavne
ceste je poplavna ravnica večkrat zalita. Kar nekaj škode je bilo v dolini Kneže, močno je bila
poškodovana gozdna cesta v Mlake.
Slika 71: Poplavna ogroženost Kneže, Klavž in Podmelca
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V Klavžah je ogroženo območje nekdanje kovačije Kogoj, ki je bila leta 1988 močno
prizadeta – prostore je voda zalila do ¾ višine kletnih prostorov. Prav tako je ogrožena
stanovanjska hiša št. 16 poleg kovačije. Predvidevam, da je stanovanjska hiša št. 10 tudi
ogrožena zaradi poplav. Zaradi potočka izpod Šentviške planote sta ogroženi stanovanjski hiši
št. 21 in 22, ki jih je poplavilo leta 1993. Po pričevanju domačinov potok Poljanšček ni
dosegel hiše, zato tudi ni vključen na karti.
Slika 71 poleg naselja Kneža in Klavže prikazuje tudi ogroženost naselja Podmelec. Tu je
avgusta 1989 močno nočno deževje povzročilo odtekanje vode po površju. Ogromna vodna
gmota se je pomikala proti naselju in zalila 4 hiše, cerkev in pokopališče. Voda je odnesla
celoten spodnji del pokopališča in zalila zakristijo cerkve Marijinega vnebovzetja. Pri
stanovanjski hiši št. 28a so celo noč spodkopavali območje okrog hiše, da voda ne bi dosegla
bivalnih prostorov. V garaži stanovanjske hiše št. 27 imajo občasni izvir, ta je leta 1989 tako
izbruhnil, da je avto porinil iz garaže. Tudi v kleti stanovanjske hiše št. 24 je bil občasni izvir,
ki pa je ob asfaltiranju ceste presahnil (Kuštrin, 2012).
Ogromno škode na cestni infrastrukturi so povzročile pretekle hudourniške poplave v grapi
vodotoka Kneža. Slednje v diplomskem delu ni kartografsko prikazano. Na intenzivnost
procesov na tem območju kažejo številni vršaji, plazovi in erodirane struge. Na desnem bregu
Kneže v Malih Lutih pričakujejo nov plaz. Teren je že zelo nagnjen, podporni zid je razpokan
in nagnjen proti cesti, ki vodi do Kneških Raven. Veliko sprememb so v grapi povzročile
male hidroelektrarne (mHE), ki izkoriščajo vodni potencial. Zajetja so gorvodno zvišala
vodostaj Kneže, tako da so morali dvigniti tudi nivo ceste. Zajetje mHE Rodica se nahaja
neposredno v strugi Kneže, kar lahko v prihodnje pripelje do gospodarske škode. V grapi
najdemo več vrst obrežnih zavarovanj in gradbenih posegov v strugi reke. V primeru, ko je
prag zgolj zabetoniran, je moč vodotoka zelo očitna, saj je precej betona že odstranil. Če že, je
bolje, da je prag zabetoniran, nad njim pa skale, saj je s tem erozija manjša. Ob mHE Kneža
so uredili nasip za varovanje pred morebitnimi prihodnjimi poplavami. Ogromno je
narejenega in saniranega, a je še veliko potrebno storiti. Nekateri odseki, ki jih je poškodovala
poplava iz leta 2007, še danes niso sanirani. Večina sanacije je bila izvedena pod okriljem
Hidrotehnika d. d. Nova Gorica. Glavna naloga je bila gradnja prelivnih pregrad v zgornjem
delu grape, pod naseljem Kneške Ravne, ki zadržujejo ogromno količino proda in zmanjšujejo
erozijsko moč vode. Gozdno cesto Mlake je sanirala občina Tolmin – uredili so pregrade, ki
zadržujejo material na strmem in plazovitem območju nad vodotokom (Drole, 2012).
Bača pri Modreju
Poplavna študija, ki je bila izdelana v novembru 2008, navaja naselje Bača pri Modreju kot
najbolj problematično poseljeno območje. S prostorskim razvojem v občini Tolmin naj se ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bi povečevala ogroženost zaradi poplav. Za zelene
površine, ki so v območju poplav, je potrebno zagotoviti, da se objekti umeščajo izven
poplavnega območja. Kjer to ni mogoče, se za poseg izvede študijo poplavne varnosti
(Okoljsko poročilo …, 2010). Lastniki, katerim je v Bači pri Modreju zalilo kletne prostore,
so prejeli odškodnino. V primeru poplav, ko voda ne preseže višine prostorov, evakuacija ni
predvidena. Ob sotočju Idrijce in Bače je vsekakor potrebno skrbeti za odvoz prevelike
količine peska in proda iz struge. Na ta način se preprečuje višji vodostaj ob naraslih vodah in
poveča prepustnost struge (Ocena ogroženosti zaradi …, 2011).
Na podlagi poplav iz leta 1990 so ogrožene vse stanovanjske hiše neposredno ob Bači pred
sotočjem z Idrijco. Leta 1990 je bila voda tako visoka, da je desnem bregu na cesti Bača pri
86

Modreju–Podbrdo dosegla višino skoraj enega metra. Gospod Vidmar je mnenja, da se pojav
poplav povečuje z gradnjami hidrioelektrarn. Meni, da je zajezitev HE Doblar v Podselih (od
leta 1939) odločilnega pomena tudi za poplave in vodostaj reke Bače pri sotočju (Vidmar,
2012).
Slika 72: Poplavna ogroženost Bače pri Modreju

Ob ekstremnih preteklih poplavah je voda dosegla most regionalne ceste Tolmin–Idrija. Pred
mostom je namreč zastajal lesni material in voda je tekla tudi čez most. Z obnovitvenimi deli
so most zvišali za pol metra. Ob visokem vodostaju Bače tok vode 5. 11. 2012 ni dosegel
mostu, kar je razvidno tudi na sliki 74.
Sliki 73 in 74: Reka Bača v Bači pri Modreju

Foto: T. Mrak (16. 8. 2012)

Foto: T. Leban (5. 11. 2012)
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12. PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE OGROŽENOSTI
Človek nedvomno prispeva k večji poplavni ogroženosti. Opuščanje tradicionalne rabe logov,
travnikov in pašnikov ob vodotokih ter intenzivno poseganje v ta prostor stopnjuje nevarnost
katastrof (Šifrer, 1983).
Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati poplavna območja in obseg katastrofalnih
poplav. To bi morala biti obvezna sestavina bodočega prostorskega načrtovanja kot
preventivna komponenta zaščite prebivalstva in materialnih dobrin. Do vedno večjih poplav
prihaja zaradi zanemarjanja te problematike. Gradbeni ukrepi za zmanjšanje ogroženosti
povečujejo intenzivnost rabe prostora ob vodotokih. Spreminja se vodni režim: povečuje
maksimalne pretoke in ogroženost območja. Pri katastrofalnih poplavah gre za redek pojav,
zato se nevarnost s časom izgubi iz spomina. V prihodnje bi bilo dobro več vlagati v
informiranje in izobraževanje prebivalcev o ogroženosti, ukrepih in obnašanju v primeru
nevarnosti. Z rednim vzdrževanjem vodotokov bi bila sanacija škode cenejša. Za zmanjšanje
ogroženosti je najboljša rešitev premišljena raba poplavnega prostora. Preventivno delovnje
pred poplavami med drugim zajema gradnjo objektov izven poplavno ogroženih območij, saj
s tem omogočimo vodi prosto pot ob visokih vodostajih. Vsi tehnični ukrepi varovanja pred
poplavami morajo biti dobro premišljeni, da zagotavljajo varnost in ne posegajo preveč v
naravno okolje. Vnaprej je potrebno upoštevati možnosti, da bo kljub varnostnim ukrepom
nastala določena škoda (aktivna zavarovalna politika) (Starec, 2002).
Pravočasna in ustrezna zaznava nevarnosti je bistvena za preživetje. Zaznavanje tveganja je
zelo subjektivno, vendar je od tega odvisna pripravljenost ljudi na krizni dogodek. Prepričanja
o nevarnosti pomembno določajo prepoznavo tveganja (opozorilno prepričanje) in oceno
tveganja (zaznano tveganje). Prepričanja laikov in strokovnjakov se ob naravni nesreči
razlikujejo. Ljudje navadno podcenjujejo nevarnost ali celo zanikajo dejstvo, da se lahko neka
nesreča zgodi oziroma ponovi. Polič (2002) na podlagi raziskav ugotavlja, da na zaznavo
ogroženosti vpliva zaznana pogostost posameznega pojava in ne njegova teža. Zavedanje
ogroženosti praviloma narašča z izobrazbo, ljudje pa so tudi različno občutljivi na ogroženost.
Na terenu sem se srečala tudi s povsem nepravilnim ravnanjem na poplavnem območju. V
Hudajužni na primer pritok Matevževe grape v Bačo ni v smeri toka ali vsaj pravokotno nanj,
temveč v nasprotni smeri toka. Tak način sanacije ni ustrezen, saj bo voda ob morebitnem
povišanem vodostaju Bače popolnoma zajezila pritok. Tudi odtočne cevi padavinske vode v
mnogih stanovanjskih hišah so nameščene pravokotno na strugo, kar privede do vdora vode v
stanovanja. Prav takšen primer imamo tudi v domu upokojencev v Podbrdu, kjer je leta 1995
voda skoraj dosegla električno napeljavo v stavbi.
Nevzdrževane gozdne ter druge opuščene poti so prav tako pereč problem ob močnem
deževju. Pri Zapolju na začetku Hudajužne so pod železniškim mostom uredili strugo tako, da
so uničili prejšnjo pešpot, ki je vodila do ceste za Zakojco. Podrla se je tudi brv, ki pa je po
poplavah niso obnovili. Domačinka gospa Černe je kritična tudi do načina delovanja
popisovalcev. Ti se ne posvetujejo z domačini in največkrat pridejo, ko vode ni nikjer več
(Černe, 2012).
Obnovljeno regionalno cesto (sliki 75 in 76), ki vodi skozi Podbrdo, so za približno pol metra
pomaknili v strugo reke Bače. S tem pa tudi za okoli 1,5 m3 zmanjšali prečni profil struge. To
lahko ob prihodnjih poplavah zviša vodostaj do sedanjega roba ceste (Čufer, I., 2012).
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Sliki 75 in 76: Poplave leta 2004 (levo) in obnovljena regionalna cesta z zoženo strugo
(desno) v Podbrdu

Foto: I. Čufer (10. 10. 2004)

Foto: T. Mrak (16. 8. 2012)

Problem pri nadaljnih poplavah lahko predstavljajo tudi male hidroelektrarne (mHE)
predvsem zaradi zastajanja rečnega materiala ter višanja vodostaja pred zajezitvijo. Ob vsaki
večji poplavi bi bilo potrebno odpreti zapornice mHE, da se omogoči pretok vode. Na terenu
sem naletela tudi na stališča domačinov, da ponekod lastniki mHE niso imeli nameščenih
zapornic ali jih niso pravočasno odprli. V prihodnje predlagam večjo pozornost nadzoru mHE
in odvažanje proda iz zadrževalnih bazenov na mesta dolvodno od zajezitve ali na območja, ki
niso pod vplivom poplav.
Na podlagi preučevanj predlagam še naslednje tri temeljne preventive ukrepe:
o redno čistiti strugo vodotoka in vzdrževati odtočne jarke;
o ogolela območja zavarovati z rastlinsko odejo, ki zadržuje vodo;
o graditi dovolj široke, po možnosti obokane, premostitvene objekte.
Nemalokrat je prav lesna navlaka vzrok za zamašitev struge in preplavitev okoliškega sveta.
Zato želim opozoriti na pravilno spravilo lesa in vzdrževanje gravitacijskega zaledja
vodotokov. V prihodnje bi bilo potrebno bolje poskrbeti za čiščenje strug, ki naplavljajo
velike količine proda, lesa, debla in vejevja.
Strme grape s pobočnimi procesi prinašajo najrazličnejše gradivo. Za lahek poplavni les bi na
primer lahko postavili mrežne pregrade nad strugo reke, s katerimi bi preprečili vnos lesenega
materiala v strugo in posledično zagozditev lesa ob mostovih. Vsak premostitveni objekt naj
bo pri tem načrtovan z namenom, da zagotovi normalen pretok vode in plavja tudi ob
poplavah.
Najpomembneje pri zmanjševanju poplavne ogroženosti je preventivno ravnanje in dejstvo,
da je treba prepustiti obrečni prostor reki. To pomeni, da vanj ne posegamo z gradnjo
objektov in ne spreminjamo odtočnih razmer.
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13. ZAKLJUČEK
Poplave so sooblikovale svojevrsten prostor in živi svet v njem, preden se je pojavil človek s
svojimi potrebami in zahtevami. V naravi ne predstavljajo nikakršne katastrofe, katastrofo
predstavljajo človeku, ki se je na tem območju pojavil zadnji (Pristov, 1992). A mnogi se ne
zavedajo, da so poplave človeku velika in realna grožnja.
Obravnavano poplavno območje Baške grape zaznamuje strm relief in močno razčlenjeno
površje, kjer je malo ravnega sveta. Številne grape, ki jih ustvarjajo pritoki reke Bače, imajo
zelo velik strmec. Matična osnova je v večini iz vododržnih kamnin, predvsem jurske in
kredne starosti, med njimi se v ožjih progah nahajata apnenec in dolomit. Najmočnejši in
najočitnejši so erozijski procesi v skrilavcih in dolomitih, zato je svet v teh kamninah razjeden
v grape. Relief je izredno razčlenjen, relativna višina med dnom doline in najvišjimi vrhovi je
med največjimi v Sloveniji. Prepletanje različnih kamnin ustvarja stopnje, ki se kažejo v
izoblikovanosti površja, ki ga vodotoki premagujejo na svoji poti.
Voda s strmin zelo hitro odteče v dno doline. Celoten greben Spodnjih bohinjskih gora gradijo
karbonatne kamnine. Reka Bača, ki ima dežno-snežni režim, iz vznožja teh gora prejme
največ pritokov. Kadar je padavinske vode preveč, vodotoki presežejo normalen vodostaj in
prično poplavljati.
Na območju Baške grape pade tudi nad 3.000 mm padavin letno, slovensko povprečje pa
znaša 1.567 mm na leto. Največje nalive v Baški grapi lahko pričakujemo, ko je nad zahodno
Evropo obsežno območje nizkega zračnega pritiska, v zahodnem Sredozemlju pa nastane
sekundarno ciklonsko jedro. Kot posledica prehoda fronte največkrat nastanejo jesenske
visoke vode. Reliefne pregrade Spodnjih bohinjskih gora in Porezna zaustavljajo zahodne
zračne mase. Do sedaj je bil ob poplavah višek padavin le na eni strani: ali na pobočju
Porezna in Škofjeloškega hribovja ali na pobočju Spodnjih bohinjskih gora. Tako je bil na
primer leta 1995 višek padavin v Spodnjih bohinjskih gorah, 2007 pa bolj na strani Porezna,
Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja. V primeru težišča padavin na obeh straneh bi imelo
to katastrofalne posledice za prebivalce Baške grape. Padavine so omejene na krajša časovna
obdobja in zaradi prej namočenega terena reka Bača ter njeni pritoki nastopijo kot hudourniki,
ki lahko povzročijo ogromno škodo. Poleg neenakomerno prostorsko in časovno razporejenih
padavin poplave dodatno pospešujejo velike strmine in neprepustne kamnine na preučevanem
območju.
Na podlagi svojih ugotovitev lahko prvo hipotezo potrdim. Najpoglavitnejši vzroki za
poplavno ogroženost Baške grape so kamninska zgradba, strma pobočja ter precejšnja
količina padavin na tem območju. Na podlagi preučevanja pa jo lahko dopolnim, da k
poplavni ogroženosti zelo veliko prispeva tudi človek s svojimi posegi v naravo. Z obdelavo
tal, krčenjem gozdov, gradnjo naselij ter cestne in železniške infrastrukture je človek pospešil
in povečal odtok padavinske vode in zmanjšal možnost zadrževanja padavin v prsti. Z
goloseki se povečujeta erozija in odtok, regulacije vodotokov pa zmanjšujejo možnost
zadrževanja vode.
Ljudje se premalo zavedamo, da vsak poseg v hudourniško strugo poveča rušilno moč vode.
V takšnih primerih ukrepamo prepozno, ko je škoda že storjena. Premalo vlagamo v
preventivo. Bolj kot je poplavno območje poseljeno in manj prilagojeno, bolj je ogroženo. In
kot pravi domačin Eržen (2012): »Odkar čistim strugo, je manj škode ob poplavah.«
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Ključnega pomena je namreč vzdrževanje strug ter odtočnih jarkov, česar bi se po mojem
mnenju moralo zavedati več prebivalcev ogrožene Baške grape.
Ogromno je škode ob poplavah tudi na cestni infrastrukturi, a marsikje zaradi ozke doline ni
druge možnosti kot gradnja mostov. Veliko škode je tudi na železniških prepustih. V manjši
meri, oziroma le na posameznih predelih, zasledimo novogradnje, v glavnem pa so naselja v
enaki zasnovi že stoletja. Zato lahko drugo hipotezo le delno potrdim, saj so se v zadnjem
desetletju le nekatera naselja širila na poplavno ogrožena območja. To so na primer del
Batave v Podbrdu, desni breg reke Bače v Hudajužni ter manjša območja v nekaterih drugih
naseljih.
V grobem so v Baški grapi ogroženi samo prostorsko neobsežni deli neposredno ob reki Bači
ter ob stalnih ali občasnih hudournikih. V naseljih višje na prisojnih pobočjih ogroženosti s
strani poplav ne zasledimo. Velik problem predstavljajo mostovi, ki ob poplavah zadržujejo
vejevje in ostali prinešeni material. To pa povzroča zajezitev vode in poplave tudi na
nepredvidljivih mestih. Zato pri nadaljnem načrtovanju rabe prostora ne smemo mimo reliefa
in geomorfnih procesov, ki se dogajajo pred našimi očmi. V skladu s sonaravnim razvojem bi
bilo potrebno zavedanje ljudi, da so poplave stalen naraven pojav, s katerimi se moramo
naučiti živeti, ne pa da jih le omejujemo in preprečujemo.
»Lepo je živeti ob šumečem potočku, a je potrebno vzeti v zakup tudi posledice, ki jih prinese
močno deževje«, je pripovedoval domačin Lesjak (2012). Že res, da visokih voda ne moremo
preprečiti, lahko pa zmanjšamo škodo. Žal pa imamo v Sloveniji napačen odnos do poplav –
prepogosto ukrepamo prepozno, ko je škoda že storjena in bistveno premalo vlagamo v
preventivno ravnanje. Zdi se, kot da se ljudje ne želimo učiti iz izkušenj. Z že pridobljenim
znanjem bi namreč lahko preprečili nastalo škodo ali se ji celo izognili.
Najpomembnejši prispevek geografije k preučevanju naravnih nesreč je preventivno
prostorsko načrtovanje in trajnostni razvoj. Z dobrim poznavanjem, organiziranostjo in
preventivnim ravnanjem lahko zmanjšamo negativne posledice poplav. Cilj preventivnega
ravnanja je preprečiti, odstraniti ali zmanjšati tveganje. Temeljne preventivne ukrepe naj bi
izvajala pristojna ministrstva, lokalne skupnosti in gospodarske družbe. Izvajanje pa bi moralo
biti zasnovano na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah, ki temeljijo na načelih
trajnostnega razvoja. Žal je večina dokumentov namenjena upravljanju z naravnimi in
drugimi nesrečami namesto preventivi. Do 22. septembra letos je Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje na podlagi Evropske poplavne direktive po strokovnih kriterijih glede na ranljivost
ljudi, okolja, gospodarstva, občutljivih objektov in kulturne dediščine določilo območja
pomembnega vpliva poplav. A območja Baške grape, ki ga opredeljujem kot poplavno
ogroženega, niso vključili (Določitev območij …, 2012).
Zaključim lahko, da Baška grapa predstavlja geološko in reliefno pestro območje z
razmeroma malo ravnega sveta. Denudacija, erozija in pobočni procesi neprestano
spreminjajo podobo v pokrajini. Odtok vode je s strmega površja hiter in pospešuje
hudourniško dejavnost. Območje je sicer razmeroma redko naseljeno in spada med
demografsko ogroženo območje, a se večja naselja pojavljajo prav ob strugi Bače. Objekti,
zgrajeni v neposredni bližini struge, so ob poplavah ogroženi. Baški grapi ne prizanašajo niti
plazovi in skalni podori, ki pa bi lahko bili predmet novega diplomskega dela.
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14. SUMMARY
The discussed flood prone area of the Bača River Valley is characterized by steep relief and
heavily rugged surface, with very little flat land. Relative height between the bottom of the
valley and the highest peak is one of the highest in Slovenia. Many ravines were created by
the tributaries of the Bača River, which have great gradients. The bedrock consists mostly of
impermeable rocks, mainly of Jurassic and Cretaceous age, with narrow lines of limestone
and dolomite. Erosion is the strongest and most obvious in shale and dolomite, and the surface
in these rocks is eroded into ravines. The studied area receives over 3,000 mm of precipitation
annually. Rainfall is often limited to shorter periods of time and because of previously soaked
terrain the Bača River and its tributaries appear as torrents, which can cause extensive
damage. In addition to unevenly spatially and temporally distributed rainfall the flooding is
also promoted by steep slopes and impermeable rocks.
Generally speaking, in the Bača River Valley the endangered areas are only the spatially not
extensive parts directly along the river Bača and the constant or occasional torrents. In the
settlements located higher on the sunny slopes there is no flood risk measurable. To a lesser
extent or only in some separated parts we can come across new constructions, but most of the
villages have had the same design for centuries. Bridges present a major problem retaining
branches and other material brought during floods. This causes flooding and water
impoundment at unpredictable locations. Therefore, in the further land-use planning we
should not overlook the relief and geomorphic processes that are happening before our eyes.
The principal causes for the flood risk of the Bača River Valley are rock composition, steep
slopes and significant amount of precipitation in the area. Based on the study, people
significantly contribute to the flood risk. With cultivation of the land, deforestation, settlement
building, road and rail infrastructure, people accelerated and increased precipitation water
runoff and reduced the possibility of retention of precipitation in the soil. Cutting trees and
making clearings increase erosion and runoff; regulation of watercourses reduces the
possibility of water retention. People are not aware enough that any interference in the
torrential river bed increases the destructive power of water. In such cases, we act too late,
when the damage is already done.
The more populated and less adaptable the floodplain is, more is at stake. In accordance with
sustainable development there should be more awareness among people that flooding is a
constant natural phenomenon which we must learn to live with rather than just limiting and
preventing them. It seems as if we do not want to learn from experience. With the acquired
knowledge we could be able to prevent damage or even avoid it. The most important
contribution of geography to the study of natural disasters is preventive spatial planning and
sustainable development. With extensive knowledge, organization and preventive treatment
we can reduce the negative consequences of floods.
We can conclude that the Bača River Valley presents a very diverse area in terms of geology
and relief with relatively little flat land. Denudation, erosion and slope processes are
constantly changing the image of the landscape. The runoff from the steep surface is fast and
accelerates torrential activity. The area is relatively sparsely populated and is characterized as
demographically endangered area, but larger settlements occur right along the bed of the Bača
River. Buildings constructed in the immediate vicinity of the river bed are at risk during
floods.
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