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IZVLEČEK
Prostorski učinki poplav 18. 9. 2007 v Železnikih ter pripravljenost mesta na morebitne
nove poplave
Območje Železnikov je zaradi hudourniške narave Selške Sore, strmih pobočij, ki omogočajo
hiter površinski odtok padavinske vode, in velike količine padavin, poplavno močno ogroženo.
18. 9. 2007 so mesto prizadele hudourniške poplave, povzročile ogromno materialno škodo in tri
smrtne žrtve. Namen naloge je predstaviti stanje naselja pet let po poplavah in predstavitev stanja
protipoplavne varnosti. Iz današnjih in popoplavnih fotografij je vidno današnje obnovljeno
stanje mesta. Predstavljeni so urbanistični ukrepi v okviru državnega prostorskega načrta, ki naj
bi izboljšali poplavno varnost naselja. Občina je sprejela tudi nov občinski načrt zaščite in
reševanja ob poplavah, v katerem je opisano aktiviranje in delovanje sistema zaščite in reševanja
ob poplavah. Večina predstavljenih izboljšav pa je žal prisotna le na papirju, zato poplavna
varnost Železnikov skoraj ni višja kot pred petimi leti.
KLJUČNE BESEDE: Železniki, poplave, hudourniške poplave, poplavna varnost; zaščita in
reševanje
ABSTRACT
Due to torrential nature of Selška Sora, steep slopes that enable quick storm run-off and large
amount of precipitation, Železniki and its surroundings are a flood risk area. On September 18,
2007, flash flood struck Železniki and caused great material damage along with three fatalities.
The purpose of this work is to present the state of the settlement five years after the flood and
present state of flood control safety. With the comparison of photographic material, the state of
reconstructed settlement can be observed. Urbanistic measures written in national spatial plan are
going to significantly raise flood control in the settlement. Municipality of Železniki has also
adopted a new municipal plan for civil protection and disaster relief in case of floods. It contains
descriptions of activation and operation of the system in case of flood. Unfortunately, the
majority of presented improvements were not realized yet, thus current flood control in Železniki
is hardly better than that of 2007.
KEY WORDS: Železniki, floods, flash floods, flood control, civil protection, rescue
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1.
UVOD
Dne 18.9.2007 so številni vodotoki na širšem območju v severozahodni in severni Slovenije
zaradi izjemno intenzivnih padavin prestopili bregove. Selška Sora je v povirnem delu silovito
poplavljala, opustošila Železnike in okoliške kraje, povzročila ogromno materialno škodo ter
izgubo treh človeških življenj. V nalogi se bom osredotočila na območje mesta Železniki. V
takratnih poplavah je bilo v naselju poškodovanih več kot 350 stavb ter veliko infrastrukturnih
objektov, cest in mostov.
Septembra letos bo minilo pet let od katastrofalnih poplav. Časovna oddaljenost poplav
predstavlja osnovni okvir, skozi katerega je opisano današnje stanje v Železnikih. Bistvo naloge
je v preučevanju najrazličnejših posledic poplav v naselju in ovrednotenju vplivov, ki jih imajo
pet let po katastrofi, ko naj bi bili negativni vplivi in škoda že izničeni in naj bi življenje
nemoteno potekalo dalje.
1.1.

NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE

Namen naloge je realna predstavitev stanja v Železnikih z vidika poplavne varnosti, saj gre za
eno izmed poplavno najbolj ogroženih v Sloveniji.
Cilji naloge so:
s pomočjo fotografij predstaviti današnje stanje objektov, poškodovanih pred petimi leti,
predstaviti ukrepe za večjo poplavno varnost Železnikov in njihovo realizacijo,
predstaviti delovanje sil za zaščito in reševanje ob ponovnih poplavah;
Spodnji dve hipotezi predstavljata vodilo vsebine naloge. Glede na predstavljeno stanje bosta na
koncu potrjeni ali ovrženi:
Posledice poplav leta 2007 so še danes vidne na območju naselja Železniki.
Poplave jeseni 2007 so izboljšale poplavno varnost v Železnikih.
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2.
2.1.

OSNOVNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA ŽELEZNIKOV
DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOST MESTA IN OBČINE ŽELEZNIKI

Mesto Železniki leži v zahodni Sloveniji. Je 38 km oddaljeno od Ljubljane in 15 km od Škofje
Loke. Ležijo v Selški dolini, zanimivo, na najožjem delu doline, na levem in desnem bregu reke
Selške Sore. V prvi polovici leta 2012 je v Železnikih živelo 3069 prebivalcev 1545 moških in
1524 žensk. Zaradi reliefne omejenosti je naselje raztegnjeno po dolžini ob reki za štiri
kilometre. Poleg Sore leži naselje tudi ob dveh hudournikih. Z enim krakom se vriva v začetno
sotesko Seliščice, z drugim pa v dolino Češnjice. Taka lega mestnega naselja je za Slovenijo
precej nenavadna. Vzrok nastanka mesta v poplavno zelo ogroženi legi prihaja iz zgodovine
poselitve povirja Selščice. Po naselitvi Slovencev je bila v dolini zadnja vas Selca. Danes so
Selca, funkcionalno gledano, predmestje Železnikov. Freisinški škofje so po letu 1277 na
zgornjem koncu Selške doline naselili fužinarje iz Furlanije, ki so v času železarstva zgradili
Železnike (Gams, 2010). V najstarejšem delu Železnikov se hiše zaradi pomanjkanja prostora
držijo skupaj stisnjene med Selško Soro in bližnja pobočja. Razlog za lokacijo na najožjem delu
doline je izkoriščanje močnega vodnega toka za potrebe železarstva. Ob kasnejših širitvah se je
poselitev raztegnila po dolini navzgor in navzdol.
Sliki 1 in 2 predstavljata območje centra Železnikov. Prva slika je izsek iz Franciscejskega
katastra, ki je bil dokončan leta 1828 in prikazuje takratni obseg poselitve v Železnikih. Druga
slika prikazuje današnjo poselitev Železnikov na izseku iz topografske karte. Na sliki iz
franciscejskega katastra lahko lepo vidimo omejenost Železnikov na dele, ki jih na današnji karti
najdemo pod imeni Gorenji konec, Trnje in Racovnik.
Slika 1: Območje Železnikov v Franciscejskem katastru

Vir: Register nepremičnine kulturne dediščine, 2012.
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Slika 2: Območje Železnikov danes

Vir: Geopedia.si, 2012.
Novejši deli Železnikov so nastali v širših delih doline Selške Sore, poselitev se je razširila tudi v
dolino Češnjice in sotesko Selščice. To lahko vidimo na sliki 3, ki prikazuje današnje meje
Železnikov. Območje današnjih industrijskih obratov se nahaja na skrajnem vzhodnem robu
naselja, kjer je ravno dolinsko dno široko 500 metrov, Selška Sora pa tukaj teče po južnem robu
doline.
Slika 3: Današnja meja naselja Železniki

Vir: Geopedia.si, 2012.
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2.2.

FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA

V pokrajinskem smislu je celotno območje občine Železniki zelo raznoliko, pokrajinsko gledano
pa pripada zahodnemu delu slovenskega predalpskega hribovja (Slovenija – pokrajine in ljudje,
1999).
Gre za predalpsko, gozdnato in redkeje poseljeno sredogorje. Tu so bolj v prevladi nekarbonatne
kamnine in kisle prsti, naravna vegetacija pa je mešani, v višjih legah iglasti gozd. Značilen je
slemenasto-dolinasti relief (Gams,1996). Označuje ga prepletanje slemen z vmesnimi manjšimi
in večjimi dolinami, za katere je značilen velik naklon, v dolini pa se ob vodotokih pojavljajo
različne akumulacijske oblike (Atlas Slovenije, 2006).
Okolica Železnikov ima povprečni naklon 15°. To spada v najpogosteje zastopan naklonski
razred v Sloveniji, saj ima kar četrtina površja države naklon med 12° in 20°. Z naklonom raste
tudi delež gozda. Pri takem naklonu je poraščeno nekaj več kot dve tretjini površja, v povirnem
delu Selške Sore pa ta delež znaša skoraj tri četrtine (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Zaradi velikega naklona pobočji večina padavinske vode, ki pade v povirnem delu takoj odteče
po pobočjih v dolino. Voda se nato začne zbirati v hudournikih, ki so zelo prodonosni, pritečejo
v dolino in se izlijejo v Selško Soro. Dno doline je tu zelo ozko, strmec reke pa je velik. Selška
Sora ima v svojem povirnem delu hudourniški značaj, prav tako njeni pritoki, pogoste in obilne
padavine ter oblika doline pa sta zaslužena za to, da so za Selško Soro značilne pogoste zelo
hudourniške poplave.
2.2.1. GEOLOŠKI PREGLED
Spodaj so našteti različni nepropustni kamninski skladi, ki oblikujejo relief povirnega dela
Selške Sore, hribov ki se dvigujejo nad naseljem Železnikov. Nad mestom se dviguje višji,
gozdnati in grapasti sredogorski svet predalpskega Škofjeloškega hribovja, ki ima zelo pestro
kamninsko sestavo s prevlado paleozojskih in mezozojskih kamnin. Nad zdaj večinoma
opuščenimi zaselki s kmetijami na severnem robu porečja prevladujeta predvsem dolomit in
skrilavec, pod zahodnim robom Jelovice oziroma Ratitovcem pa triadni apnenci. Med njimi so
tudi fliš, rdeči lapor, glinovec, peščenjak in ploščati apnenec. (Gams, 2010).
Triasni skladi v povirnem delu Selške Sore so zelo raznoliki. Razkriti so na Blegošu in v Davči.
Kamnine obsegajo ladinijsko in del karnijske stopnje. Tudi jurski skladi so v povirju razmeroma
močno razširjeni. V zgornjem delu doline prevladuje črn glinast skrilavec, argilit v menjavi z
laporjem in ploščastim lapornim apnencem.V dolinah Selške Sore in nekaterih večjih potokov so
prodne naplavine kvartarne starosti, ki predstavljajo najmlajše kamnine območja (Ferjančič L.,
Grad K., 1976). Slika 4 prikazuje geološko karto okolice Železnikov, kjer je lepo vidna pestra
kamninska sestava in številni različni skladi.
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Slika 4: Geološka karta Železnikov z okolico

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, 1974.
2.2.2. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Podnebje v okolici Železnikov in v skoraj celotnem povirnem delu Selške Sore pripada po
razdelitvi D. Ogrina zmerno celinskemu podnebju zahodne in južne Slovenije, to je eden od
devetih podtipov podnebja v Sloveniji. Glavni tipi podnebji, ki se pojavljajo v državi so
submediteransko, zmerno celinsko in gorsko (Ogrin, 2005).
Slika 5: Podnebni tipi Slovenije po D. Ogrinu

Vir: Podnebni tipi v Sloveniji, 2008.
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Skupna značilnost zmerno celinskega podnebja v Sloveniji je, da so povprečne temperature
najhladnejšega meseca med 0 in –3° C, najtoplejšega pa med 15 in 20° C ter da celinskost
narašča od jugozahoda proti vzhodu in severovzhodu (Ogrin, 1996). Kljub temu, da Železniki
pripadajo zmerno celinskemu podnebju, pa imajo zaradi lege v hribovitem svetu v povprečju
nekoliko nižje temperature.
Za zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije je značilen submediteranski padavinski
režim z letno količino padavin med 1300 in 2500 mm ter oktobrskimi temperaturami, ki so višje
od aprilskih. V primerjavi z ostalimi zmerno celinskimi podtipi v Sloveniji ta izstopa po
namočenosti, kar je posledica lege v območju alpsko-dinarske pregrade in dejstva, da večino
padavin prinašajo Sloveniji zračne mase, ki pridejo od zahoda in jugozahoda (Ogrin, 1996). Za
Železnike je značilna posebno velika namočenost. Največ padavin je tu orografskih zaradi
bližine Južnih Bohinjskih gora, ki predstavljajo veliko orografsko pregrado zračnim masam.
2.2.3. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SELŠKE SORE
V Škofjeloškem hribovju je vodno omrežje v veliki večini razvito brez povezave s tektonsko in
geološko zasnovo. Osrednja vodna žila hribovja je Poljanska Sora, ki ima najširše in največje
porečje. Selška Sora ima sicer manj obsežno porečje, vendar dobiva vodo izpod visokega
alpskega grebena in je zarezana v glavnem v alpski smeri zahod–vzhod, kar ji daje večjo
vodnatost kot Poljanski Sori (Melik, 1959).
Razvodje med Selško Soro in Bačo je pri Petrovem Brdu na višini 804 m nad morjem, na prevalu
na cesti med Selško in Baško dolino. Selška Sora ima zaradi alpskega zaledja že močno
sredogorski značaj. Vanjo se spuščajo plazovi z gora, v zgornjem delu povirja se vidijo tudi že
melišča (Melik, 1959). Reka izvira pri vasi Zgornja Sorica, ki je 15 km oddaljena od Železnikov.
Celotna dolžina reke znaša 32 km, v Škofji Loki se zlije s Poljansko Soro in od tam naprej teče
do izliva v Savo pri Medvodah pod imenom Sora. Njeni najdaljši pritoki so Davča, Češnjica in
Luša.
Slika 6: Struga Selške Sore v Železnikih 27. 7. 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012
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Levi pritoki Selške Sore so, zaradi alpske pregrade Južnih Bohinjskih gora pod katerimi izvirajo,
zelo vodnati. Vsi levi in desni pritoki imajo hudourniški značaj, zaradi katerega je to območje
poplavno ogroženo. Selška Sora ima snežno-dežni pretočni režim in izrazite hudourniške
značilnosti. Spodnji hidrogram prikazuje povprečne pretočne količnike, razmerja med srednjim
mesečnim in letnim pretokom, med leti 1971 in 2000 predstavljene po mesecih. Iz hidrograma
sta dobro vidna spomladanski in jesenski pretočni višek. Hidrogram velja za reko Soro na
vodomerni postaji Suha.
Slika 7: Hidrogram Sore

Vir: Vodno bogastvo Slovenije, 2003.

3.
3.1.

POPLAVE
SPLOŠNO O POPLAVAH

Poplave in poplavna območja so sestavni del naravnega okolja območij rek z zelo pomembnimi
funkcijami tudi v antropogenem okolju. Poleg škode, ki jo poplave povzročajo, nam prinašajo
tudi veliko koristi, ki jih navadno niti ne opazimo, kaj šele priznamo. Pri nas bo nevarnost poplav
vedno prisotna, predvsem zaradi visokih najvišjih možnih 24-urnih padavin, ki se bodo v
naslednjih desetletjih z globalnim spreminjanjem okolja verjetno še povečale (Natek, 2004).
Ločimo običajne ali redne (eno- do desetletne) poplave – teh praviloma ne uvrščamo med
naravne nesreče – in velike, katastrofalne poplave (deset- in večletne poplavne vode), ki spadajo
med naravne nesreče. Najpogostejši vzrok poplav v Sloveniji so siloviti nalivi in hitro taljenje
snega. Izjemno pomemben vzrok je v krajevnih razmerah zelo razčlenjen hribovit svet in za vodo
neprepustne kamnine, ki pospešujejo hiter odtok vode v dolino (Geografski atlas Slovenije,
1998).
Na podlagi glavnih značilnosti poplav ločimo pet vrst poplav. Hudourniške, nižinske, mestne,
morske in poplave na kraških poljih. Za Selško Soro so značilne hudourniške poplave. So
kratkotrajne in izjemno silovite, povzročajo pa jih razmeroma kratke in intenzivne padavine,
bodisi ob poletnih neurjih bodisi ob jesenskih intenzivnih deževjih. Spadajo med najpogostejše
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vrste poplav v Sloveniji. Pojavljajo se ob stotinah manjših hudournikov v gorskem svetu, v
hribovjih in gričevjih ter ob nekaterih večjih rekah in njihovih pritokih.
Hudourniki so zelo pogost pojav in so najpomembnejši preoblikovalni dejavnik poplavnega
sveta v goratih in hribovitih pokrajinah, saj oblikujejo vršaje, grape in soteske. Nekateri
hudourniški pojavi so izjemno veliki in siloviti, saj lahko v razmeroma kratkem času, ob dovolj
veliki in intenzivni količini padavin premaknejo tudi več milijonov kubičnih metrov erodiranega
gradiva (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Čeprav imajo hudourniki manjši pretok kot nižinske reke in delujejo le kratek čas, zaradi hitrega
vodnega toka, globinske in bočne erozije ter velikih količin gradiva, ki ga voda vali po strugi,
običajno povzročajo veliko škodo. Zaradi erozije in transporta gradiva pogosto pride do
zamašitve pretoka, ki mu sledijo preboji in nastanek močnejših in silovitejših poplavnih valov.
Hudourniške poplave težko napovemo in opredelimo njihov obseg. Ker hudourniki običajno
narastejo zelo hitro, pogosto poškodujejo ali rušijo objekte in lahko povzročijo celo človeške
žrtve. Ob obilnih padavinah prinašajo velik del gradiva v hudourniške struge zemeljski plazovi,
ponekod pa na hudourniških območjih nastanejo tudi drobirski tokovi (Komac, Natek, Zorn,
2008).
3.2.

POPLAVE V POREČJU SELŠKE SORE

Sora je hudourniška reka zaradi lege v hribovitem svetu zahodne Slovenije, ki prejme veliko
padavin, prevlade strmih pobočji in velikega deleža manj prepustnih kamnin v porečju. V
zgornjem toku izjemno hitro naraste, poplavni val pa nato potuje vse do izliva v Savo pri
Medvodah. Dolini Selške in Poljanske Sore sodita med poplavno bolj ogrožene doline v
Sloveniji. Zaradi ozkega dolinskega dna je območje ponekod gosto poseljeno, hkrati pa je
pomembno zaradi industrije in prometa. Poplave so zato tu pogoste in povzročajo veliko škodo
(Komac, Natek, Zorn, 2008).
Selška Sora je močneje poplavila 29. 1. 1979, deževje je sprožilo tudi več zemeljskih plazov.
Leta 1982 je bilo v porečju Sore kar pet izjemno visokih voda: 1. januarja, 13. junija, 6. in 14.
oktobra ter 14. novembra. Ob poplavah 1. novembra 1990 je Selška Sora v Železnikih odnesla
most, v dolini Davče pa 5 km ceste. V Suhi je Sora takrat dosegla višino 546 cm. Od sveta so bili
odrezani Zali Log, Davča, Sorica in sosednje vasi, uničenih je bilo 52 ha kmetijskih zemljišč in
423 m2 stanovanjskih površin v vseh naseljih skupaj. V takratni še združeni občini Škofja Loka
je skupna škoda znašala kar 45 % občinskega letnega bruto družbenega proizvoda.
Sora s pritoki je poplavljala tudi v letih 1992, 1993 in 1995, ko je v Davči odneslo 300 m ceste, v
Železnikih pa je odneslo most in cesto. Med 5. in 6. oktobrom leta 1998 je Selška Sora dosegla
pretok 165 m3/s. Prizadet je bil stari del naselja Železnikov in ponovno je bila razdejana Davča
(Komac, Natek, Zorn, 2008).
18. septembra 2007 so poplave Selške Sore terjale tri človeška življenja in veliko gmotno škodo.
Gladina reke v Železnikih je v pol ure narasla za dva metra, dolina Davče pa je bila opustošena
podobno kot leta 1995. Na pobočjih so nastali številni usadi, zemeljski plazovi in drobirski
tokovi. Ob tej ujmi je bilo v vsej Sloveniji poškodovanih približno 4320 stanovanjskih stavb in
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skoraj 980 gospodarskih objektov, samo na področju Železnikov pa je bilo zalitih več kot 350
objektov (Komac, Natek, Zorn, 2008).
3.3.

VREMENSKO DOGAJANJE 18. 9. 2007

Bistveni vzroki za obilne padavine dne 18. 9. 2007 predvsem v goratih predelih zahodne
polovice Slovenije so bili razgibanost in nadmorska višina terena, stalen dotok vlažnega zraka od
jugozahoda, močna nestabilnost ozračja in striženje vetra v plasteh do višine šest kilometrov od
tal (Sušnik in sod., 2008).
Na ta dan je bilo nad Severno Evropo območje nizkega zračnega pritiska. Hladna fronta se je
prek Zahodne in Srednje Evrope od severozahoda bližala Alpam. Istočasno se je prek Zahodne
Evrope proti vzhodu pomikala višinska dolina s hladnim zrakom. Nad Slovenijo se je zato krepil
jugozahodni veter. Prva padavinska cona se je preko Slovenije proti vzhodu pomikala 18.
septembra 2007 zjutraj med 5. in 7. uro. Sledil je krajši premor in kmalu po 8. uri so se v
hribovitem delu zahodne Slovenije spet pojavljale nevihte, ki so se jim po 9. uri pridružili še
močni nalivi. Vzpostavila se je nevihtna linija prek zahodne polovice države, od Posočja prek
Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja do severnega dela Ljubljanske kotline in se tam
zadrževala skoraj dve uri. Naslednja izrazita stacionarna nevihtna linija se je vzpostavila 18. 9.
okoli 13:30 ure v smeri Tolmin–Radovljica. Tekom celotnega popoldneva so predvsem v severni
polovici Slovenije nastajale vedno nove nevihtne celice, padavine pa so se okrepile tudi v
Severovzhodni Sloveniji (Kobold, 2008).
Slika 8: Radarska slika padavin nad Slovenijo 18. 9. 2007 ob 9:30 uri po lokalnem času

Vir: Poročilo o vremenski in hidrološki situaciji 18. 9. 2007, 2007, str. 2.
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Zvečer je v nižjih plasteh ozračja zapihal severozahodni do severovzhodni veter. Padavine so
prenehale v skrajni zahodni Sloveniji okoli 21. ure. Po zbranih podatkih mreže padavinskih
postaj ARSO je največ padavin, od 200 do 300 mm, padlo na širšem območju Bohinja ter na
Cerkljanskem in v Škofjeloškem hribovju. Glavnina padavin je na celotnem območju padla v
zelo kratkem intervalu 6 do 12 ur. Na območju z najobilnejšimi padavinami so bile dosežene več
kot 100-letne povratne dobe količine padavin (Kobold, 2008).
V spodnji preglednici 1 je predstavljena 24-urna količina padavin na nekaterih izbranih
metereoloških postajah. Namerjena količina padavin je padla med 18. 9. 2007 ob 8:00 in 19. 9.
2007 ob 8:00. Količina je predstavljena v milimetrih, za primerjavo pa je dodana prejšnja
rekordna vrednost te postaje v milimetrih in dolžina niza meritev postaje. V preglednici lahko
lepo vidimo kakšne ogromne količine so dejansko padle 18. 9. 2007. Kar na vseh izbranih
postajah je količina padavin presegla prejšnji rekord največje izmerjene količine padavin v 24
urah.
Preglednica 1: 24-urna količina padavin 18. 9. 2007

Vir: Vertačnik, 2008.
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Katastrofalne hudourniške poplave v številnih krajih po Sloveniji so tistega dne nastale predvsem
zaradi izjemno velike količine padavin, ki je padla v zelo kratkem času. To ponazarja
preglednica 2, kjer lahko vidimo največjo izmerjeno 30-minutno, urno, dvourno, 6-urno in 12urno količino padavin izraženo v milimetrih. Zopet so izbrane nekatere samodejne (AMP) in
pluviografske metereološke postaje.
Preglednica 2: Časovni viški padavin 18. 9. 2007

Vir: Vertačnik, 2008.
4.

HIDROLOŠKO DOGAJANJE IN STANJE SELŠKE SORE

Hidrološko dogajanje je posledica velike intenzitete padavin na večinoma hribovitih predelih,
kjer je odtok padavin v vodotoke velik in hiter. Intenziteta padavin je bila v celotnem obdobju od
jutranjih ur 18. 9. 2007 do konca prvega dela noči istega dne, ko so padavine ponehale, izredno
velika. Padavine so povzročile izredno hitro naraščanja visokovodnih valov, pretoki
visokovodnih konic pa so presegli stoletno povratno dobo visokih pretokov voda. Naraščanje
pretokov do poplavnih vrednosti je trajalo manj kot eno uro (Kobold, 2008). V preglednici 3 je
predstavljen graf s potekom polurne višine padavin na pluviografski postaji Davča dne 18. 9.
2007. Na vodoravni osi je predstavljen čas zabeleženega polurnega intervala. Na levi strani
navpične osi je prikazana polurna količina padavin v milimetrih, ki jo označujejo modri stolpci, z
rdečo črto pa je predstavljena skupna količina padavin v dnevu z označenimi količinami na desni
strani navpične osi prav tako v milimetrih.
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Preglednica 3: Polurne višine padavin na postaji Davča

Vir: Vertačnik, 2008.
Med 10. in 12. uro sta začeli bliskovito naraščati Selška Sora in pritok Davča. Najvišji vodostaj,
551 cm, ki ga je Selška Sora v Železnikih dosegla okoli 13:30 ure, je bil določen po sledeh
visoke vode zaradi okvare vodomerne postaje v Železnikih. Visokovodni val Selške Sore se je
hitro pomikal navzdol po toku proti Škofji Loki. Količina padavin se je dolvodno po porečju
Selške Sore zmanjševala. V poznih popoldanskih urah je voda že upadala (Kobold, 2008).
Na sliki 9 je prikazan potek pretoka Sore na vodomerni postaji v Suhi pri Škofji Loki 18. 9. 2007
od polnoči do 16:00 ure. Dobro je viden hiter porast količine vode malo po 15:00 uri, ki pa je
takoj za tem tudi začel upadati.
Slika 9: Pretok Sore v Suhi 18. 9. 2007 do 16:00 ure

Vir: Poročilo o vremenski in hidrološki situaciji 18. 9. 2007, 2007, str. 13.
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4.1.

UČINKI POPLAVE SELŠKE SORE 18. 9. 2007

Poplave so bile po obsegu in količini škode veliko hujše od tistih v letu 1990 in 1998. Reka in
meteorna voda sta namreč drli po cestah in nekatere od njih tudi močno poškodovali. V poplavah
so umrle tri osebe. Dve osebi je Selška Sora z vozilom odnesla in sta umrla, tretjo osebo pa naj bi
zalila voda potem, ko je reševala imetje v svoje hiši. Okoli 350 hiš je bilo poplavljenih ali
poškodovanih in tudi nekaj sto vozil. Voda je poplavila tovarne NIKO, Alples, Alpmetal in
Domel, kjer so narasle vode prevrnile cisterno z nevarnimi kemikalijami. V vseh tovarnah so
morali prekiniti proizvodnjo, saj je voda v proizvodnih prostorih naredila veliko škode. Motene
so bile telefonske zveze. V Železnikih je voda tudi onesnažila vire pitne vode zaradi izlivanja
kurilnega olja iz hiš in drugih objektov, na primer iz zdravstvenega doma. Brez urejene oskrbe s
pitno vodo je ostalo okoli 3000 ljudi za katere je kasneje poskrbela slovenska vojska z
nadomestnim vodovodom (Dnevni informativni bilten…, 2007).
Dva meseca po katastrofalnih poplavah v Železnikih je skupina mednarodnih strokovnjakov na
območju Selške Sore do Železnikov preučila razsežnosti septembrske ujme, ki so pustile
polsedice v okolju. Izmerili so 29 prečnih prerezov z namenom določiti prispevek največjih
pritokov in določiti največji pretok ob poplavi. Mesta prečnih prerezov so bila izbrana tam, kjer
se je predvidevalo, da je bil tok med viškom poplave čim bolj enakomeren in raven ter čim dlje
od pritokov, zavojev in ostalih ovir v strugi. Najvišja raven vode v profilu so določili po
poplavnih sledeh na okolici. Ocenjevali so tudi, kolikšna količina materiala je bila prenesena, kje
se je odlagal ter ocenili količino in teksturo odloženega materiala. Prav tako so ocenili tudi
primernost in učinkovitost protipoplavnih tehničnih ukrepov (Robič, 2008).
Najvišji pretok Selške Sore v Železnikih je bil ocenjen na 300 m3/s. Daleč največji je bil
prispevek pritoka Davče, ki je bil ocenjen na 120 m3/s pred izlivom v Selško Soro. Čas viška
poplave je bil določen okoli 12:30 v Davči in na ostalih pritokih v zgornjem toku ter okoli 13:30
v Železnikih. Urne padavine so na nekaterih območjih presegale 80 mm. Odtok je bil zmeren,
pomembno vlogo je igrala tudi infiltracija v naplavine in zgornje plasti kamnine po dolinskem
dnu. Značilnost spodaj prikazanega poplavnega hidrograma Sore v Suhi pri Škofji Loki je strma
krivulja, čas preliva pa je kratek, ena do največ dve uri. Poplavni val se je pod Železniki
upočasnil. Voda se je na svoji poti razlila po nogometnem igrišču in po ravnici proti Selcam
(Robič, 2008).
Na sliki 10 je prikazano območje zgornjega dela Železnikov, ki je bilo 18. 9. 2007 poplavljeno.
Na označenem območju je, vsaj v času viška vode, tekla poplavna ali meteorna voda, na
nekaterih delih se je voda zadržala dlje časa. Osnova slike je ortofoto posnetek zgornjega dela
Železnikov na katerem sem označila poplavljeno območje. Na skrajnem desnem robu slike je
vidno, da se je voda razlila po nekoliko širšem terenu za tovarno Domel, hkrati se je poplavni val
nekoliko znižal. Iz slike se lepo vidi, da je cel najstarejši del Železnikov postavljen v poplavno
zelo ogroženi lokaciji. Vidna so tudi pobočja, ki preprečujejo bolj odmaknjeno poselitev od reke.
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Slika 10: Poplavljeno območje

Vir: Geopedia.si, 2012.

5.

PRIMERJALNA ANALIZA FOTOGRAFIJ RAZMER TAKOJ PO POPLAVAH IN
DANES V ŽELEZNIKIH

Od katastrofalnih poplav leta 2007 bo 18. Septembra letos minilo pet let. Po pregledu stanja v
mestu je že na prvi pogled jasno, da so dandanes sledi uničujoče poplave v Železnikih še zelo
redke in jih je težko najti. Obnova mesta je bila namreč v mesecih po katastrofi zelo hitra in
temeljita.
Skoraj vse poškodovane stavbe so popolnoma obnovljene, skoraj vse hiše imajo zamenjana okna,
fasade, ograje in ostale dele zgradb. Ograje ob strugi reke, vsi mostovi čez Selško Soro, pločniki
ob glavni cesti, trgi, parki, igrišča in ostale javne površine so popolnoma obnovljene, nekateri
deli so zamenjani. Obnovljena je tudi javna razsvetljava in cestne signalizacije. Struga Selške
Sore je popolnoma očiščena in na nekaterih mestih v zgornji polovici mesta na novo utrjena.
Obnovljen je asfalt na poškodovanih cestah, ki so na novo utrjene, ob cestah so postavljeni novi
znaki in druga cestna signalizacija.
Spodaj je predstavljena primerjalna analiza fotografij posnetih na istih lokacijah v naselju.
Predstavljene so posledice poplave v času med poplavami leta 2007 ali dan po njih. Vzporedno
z njimi so predstavljene slike stanja istih delov Železnikov danes. Predstavljenih in primerjanih
je 17 parov slik, ki so posnete na območju od tovarne Domel do nogometnega igrišča v
Železnikih.
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S tako primerjavo lahko dokaj hitro vidimo razsežnosti povzročene škode ob poplavah in obseg
obnove. Novejše slike so bile posnete 27. 7. 2012. Slike iz časa poplave so bile posnete med 18.
in 20. 9. 2007. Avtor nekaterih slik iz časa poplav je Jaka Ortar, nekaj slik pa je vzetih iz CDroma Voda 2007, ki ga je izdala Televizija Železniki, kjer je zbrano lepo število fotografskega in
video materiala iz časa poplav. Slike posnete 27. 7. 2012 sem posnela sama.
Na sliki 11 so, za lažjo prostorsko predstavo, točno označena območja prikazana na spodnjih
parih slik. Številke v pravokotnikih predstavljajo številki slik, ki prikazujejo del naselja na
katerem se nahaja pravokotnik.
Slika 11: Lokacije primerjanih fotografij

Vir: Geopedia.si, 2012.
Prvi trije pari slik prikazujejo primerjavo stanja v okolici tovarne Domel. Tu je bilo na parkirišču
uničenih več kot 150 avtomobilov, večina jih je voda odnesla s seboj in odložila na travnikih
nižje ob toku, uničene so bile tudi proizvode hale, proizvodnja pa je bila ustavljena.
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Prvi par slik 12 in 13 prikazuje stanje na regionalni cesti Škofja Loka – Petrovo Brdo skozi
Železnike ob vhodu v tovarno Domel.
Slika 12: Regionalna cesta ob Domelu 2007

Avtor: Jaka Ortar, 2007.
Slika 13: Regionalna cesta ob Domelu 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Na slikah 14 in 15 je prikazano razdejano parkirišče pri tovarni Domel. V ozadju so vidni
številni uničena vozila, pred njimi pa je velika količina nanesenega materiala, odpadkov in blata,
ki ga je tu reka zaradi večje ravne površine in vrtinčenja odložila.
Slika 14: Parkirišče pri tovarni Domel 2007

Avtor: Jaka Ortar, 2007.
Slika 15: Parkirišče pri tovarni Domel 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Po povodnji dobro vidno uničeni betonski robniki, asfalt in nekatera manjša drevesa na
Domelovem parkirišču.
Slika 16: Rob Domelovega parkirišča 2007

Avtor: Jaka Ortar, 2007
Slika 17: Rob Domelovega parkirišča 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012
Sledeče slike prikazujejo stanje od tovarne Domel do župnijske cerkve in mostu proti Racovniku.
Tu je voda tekla po cesti z veliko hitrostjo in poškodovala številne hiše ob strugi, zdravstveni
dom, okolico cerkve in oba mostova, most proti Racovniku in most v Trnju.
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Hiša z naslovom Racovnik 1 na spodnji sliki stoji nasproti tovarne Domel. V času poplav se je tu
ujela ogromna količina plavja. Danes vodi do hiše nov lesen most, vidi pa se tudi veliko večja
količina vode, ki je dan po poplavah tekla po strugi glede na količino vode sredi poletja.
Slika 18: Hiša Racovnik 1 nasproti tovarne Domel 2007

Avtor: Jaka Ortar, 2007.
Slika 19: Hiša Racovnik 1 nasproti tovarne Domel 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Ob regionalni cesti Škofja Loka – Petrovo Brdo tik ob levem bregu Selške Sore lahko na stavbi
Trnje 2 dobro vidimo višino poplavnega vala, pred stavbo pa uničeno pohištvo in plavje iz reke.
Vidna je tudi količina blata, ki ga je reka odložila na glavni cesti skozi naselje.
Slika 20: Stanje na glavni cesti 2007

Avtor: Jaka Ortar, 2007.
Slika 21: Stanje na glavni cesti 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Križišče ceste Racovnik na desnem bregu Selške Sore je od vode oddaljeno 40 m. Jasno se vidi
višina vode ob poplavi v tem delu naselja in količina mulja, ki ga je voda pustila za seboj na
cesti, prav tako pa tudi v hišah. Hiše z naslovom Racovnik 17, ki je stala na drugi strani križišča
in je bila močno poškodovana v času poplav, danes ni več. Po poplavah so jo namreč porušili.
Slika 22: Križišče v Racovniku 2007

Avtor: Jaka Ortar, 2007.
Slika 23: Križišče v Racovniku 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Velik nanos plavja med kapelico in mostom, ki vodi v del naselja imenovanega Racovnik na
desnem bregu reke.
Plavje je delno poškodovalo most, kapelico in bližnjo hišo, tu pa se je v taki količini ujelo zaradi
zelo majhne odprtine pod mostom. Most je imel poškodovano ograjo na strani proti toku in
cesto, kapelica pa je bila napolnjena z blatom in muljem ter močno poškodovana. Obnovili so jo
v celoti.
Slika 24: Desni breg mostu v Racovnik 2007

Slika 25: Desni breg mostu v Racovnik 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.

Avtor: Jaka Ortar, 2007.
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Sliki 26 in 27 prikazujeta uničen most v Trnju. Celotna stran, obrnjena proti toku navzgor, je bila
odtrgana, uničen je bil asfalt, kamnita ograja in podporniki mostu. Tudi tu se je ujela ogromna
količina plavja, ki je zaslužna za nastalo škodo. Med poplavam se je na mostu ujela skoraj cela
izruvana smreka, ki je podrla ograjo na strani mostu, ki gleda proti toku. Danes je most
obnovljen, vendar oblika odprtine mostu ostaja ista.
Slika 26: Most v Trnju 2007

Avtor: Jaka Ortar, 2007.
Slika 27: Most v Trnju 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Močno je bila poškodovana stavba zdravstvenega doma Železniki, locirana na desnem bregu tik
ob strugi postavljena prečno na smer toka poplavne vode. Uničena je bila zunanjost zdradbe,
prvo nadstropje in skladišče zdravil v kleti. Danes zdravstveni dom deluje v isti, povsem
prenovljeni stavbi, vendar še vedno na isti lokaciji zraven vodotoka.
Slika 28: Zdravstveni dom 2007

Vir: Voda 2007, 2007.
Slika 29: Zdravstveni dom 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Sliki 30 in 31 prikazujeta stanje regionalne ceste skozi del naselja, imenovanega Trnje, ob glavni
župnijski cerkvi, na levem bregu Selške Sore. Leva fotografija je bila posneta na dan poplav.
Voda se je tu zaradi ravnega in nekoliko bolj odprtega terena zadrževala nekoliko dlje, kar nekaj
je bilo tudi nanesenega odpadnega gradbenega materiala s hiš in nekaj drevja. Oddaljenost od
Selške Sore je na obeh fotografijah približno 30 m.
Slika 30: Glavna cesta ob župnijski cerkvi, pogled navzdol po cesti Trnje 2007

Vir: Voda 2007, 2007.
Slika 31: Glavna cesta ob župnijski cerkvi, pogled navzdol po cesti Trnje 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Močno uničeno je bilo tudi območje okoli pokopališča na desnem bregu Selške Sore.
Na pobočju nad pokopališčem se je sprožil več manjših usadov, ki so nekoliko vidni še danes,
vendar so že skoraj povsem preraščeni z vegetacijo. Ti usadi niso bili sanirani, zato je možnost
za ponovni zdrs ob večjih padavinah zelo velika, zlasti zaradi nepopolne poraščenosti s travo.
Slika 32: Usadi nad pokopališčem 2007

Vir: Voda 2007, 2007.
Slika 33: Usadi nad pokopališčem 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Poškodovano je bilo samo pokopališče (sliki 34 in 35). Uničeni in izruvani so bili nagrobniki,
grobovi so bili prekriti z blatom, voda je zalila pokopališko cerkev, škoda je bila tudi v mrliških
vežicah. Okoli pokopališča in znotraj njega je bilo nanesenega veliko lesa in odpadkov. V ozadju
obeh fotografij se lepo vidi tudi razlika med svežim in že skoraj zaraščenim usadom na pobočju.
Slika 34: Pokopališka cerkev 2007

Vir: Voda 2007, 2007.
Slika 35: Pokopališka cerkev 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Pokopališče je z leve strani obdano s Selško Soro z leve pa z rokavom mlinščice, ki se loči od
glavnega toka pri Dermotovem jezu in je bila zgrajena za pogon mlina, ki je nekoč deloval pri
hiši Trnje 34. Nanosi plavja so bili tu, kot lahko vidimo na sliki 36, so bili zelo veliki.
Slika 36: Hiša Trnje 33 2007

Vir: Voda 2007, 2007.
Slika 37: Hiša Trnje 33 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Spodnji sliki (38 in 39) sta posneti v delu Železnikov, imenovanem Gorenji konec. Cesta na sliki
je Na Plavžu. Lepo je vidna količina vode, ki je med poplavo drla po cesti. Hiše so tu postavljene
zelo skupaj, oddaljenost od Sore pa je tu le dobrih 35 m. Vse fasade in številne strehe so v tem
delu obnovljene, na cesti je nov asfalt, sicer pa se sama postavitev stavb od poplav ni spremenila.
Slika 38: Gorenji konec Železnikov – pogled navzdol 2007

Vir: Voda 2007, 2007.
Slika 39: Gorenji konec Železnikov – pogled navzdol 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Mestni del Na plavžu okoli starega plavža je zaradi Dermotovega jezu in mostu v Ovčjo vas med
najbolj ogroženimi območji v Železnikih in je prvo, kjer Selška Sora poplavi. Zaradi konkavne
oblike reliefa, v kateri je nogometno igrišča, se je voda tam zadrževala še dolgo po poplavi.
Plavž je od reke oddaljen 65 m, vendar je zaradi nekoliko nižje ležečega jezu bolj ogrožen.
Slika 40: Okolica plavža-pogled navzdol 2007

Vir: Voda 2007, 2007.
Slika 41: Okolica plavža – pogled navzdol 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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V mestnem delu Na plavžu je bila škoda ogromna. Zardi močnega pritiska vode, je od tu odneslo
veliko avtomobilov, ograj in ostalih nepritrjenih predmetov. Poškodovan je bil plavž, Muzej
Železniki in vse okoliške hiše. Ker je prostor tu nekoliko razširjen se je voda tu tudi vrtinčila, kar
je povzročilo še večjo škodo, na tem mestu so bili veliki nanosi blata in mulja. Danes je prostor
okoli plavža in plavž popolnoma obnovljen, saj je del kulturne dediščine.
Slika 42: Prostor pred starim plavžem 2007

Vir: Voda 2007, 2007.
Slika 43: Prostor pred starimplavžem 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012
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Zaradi ravne površine z regionalno cesto na eni strani in pobočjem na drugi strani, se je na
območju nogometnega igrišča voda zadrževala še kar nekaj časa. Leta 2007 je bila tukaj uničena
celotna športna infrastruktura, zaščitna ograja in vse okoliške asfaltne površine, na primer
parkirišče pri tovarni Tehtnica. Zaradi zadrževanja vode je bila poškodovana cesta, višje ob reki
nad tovarno Tehtnica pa so bile poplavljene in močno poškodovane tudi stanovanjske hiše.
Slika 44: Nogometno igrišče 2007

Avtor: Jaka Ortar, 2007.
Slika 45: Nogometno igrišče 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012
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S pomočjo zgornjih slikovnih primerjav lahko vidimo spremembe stanja v petih letih od leta
2007 do danes. Slike predstavljajo posamezne primere iz različnih koncev Železnikov, da je
celotno stanje lažje predstavljivo. Na vseh današnjih slikah lahko vidimo, da škoda od poplav
2007 ni več vidna.
Spodnja slika 46 prikazuje eno redkih hiš, ki se nahaja tik ob reki nasproti pokopališča z
naslovom Trnje 39, na kateri je še vidna višina vode izpred petih let.
Slika 46: Neobnovljena fasada hiše v Železnikih

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
Hiše imajo nove fasade in okna, marsikatera ima tudi novo streho. Nove so ograje, dovozi do hiš,
garaže in podobno. Poškodovane javne površine in infrastruktura so zamenjane ali obnovljene.
Sem spadajo: vse ceste, betonski robniki in pločniki, mostovi, ograje ob strugi, parkirišča, trgi in
igrišča. Očiščena je tudi struga reke Selške Sore. Na nekaterih delih so na novo utrjeni bregovi
reke.
Struga je bila sicer po poplavah povsem očiščena, da je bila zagotovljena normalna pretočnost,
vendar se danes struga skozi naselje na določenih mestih ponovno zarašča. Ob bregovih rastejo
večji ali manjši grmi, trave in manjša drevesca, ki bi ob ponovni večji količini vode v strugi
predstavljali oviro za neomejen pretok. Najbolj se z manjšim drevjem in grmovjem zaraščajo deli
neutrjenega brega. Ob takih ovirah se ob višji vodi zelo lahko nalaga plavje. Posledično take
ovire predstavlja vedno manjšo in manj pretočno strugo za višje in visoke vode.
Prenovljena stavba zdravstvenega doma Železniki stoji na istem mestu kot pred petimi leti, kjer
je v letu 2007 zaradi neustrezne lokacije neposredno ob vodotoku utrpela ogromno škodo. Danes
je stavba zdravstvenega doma povsem prenovljena, vendar pa se še vedno nahaja na poplavno
ogroženi lokaciji.
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Usadi nad pokopališčem niso sanirani. So delno preraščeni s travno vegetacijo. Sicer ne ogrožajo
stavb, vendar bi se ob ponovni sprožitvi lahko vsuli v kanal mlinščice, jo zamašili oziroma
zmanjšali pretok in posledično povečali količino izlite vode iz struge na tem območju.
Obširnejši ukrepi za povečanje poplavne varnosti mesta vsaj na prvi pogled, pet let po
katastrofalnih poplavah, še niso izvedeni. Oblike mostov, tudi tistih najbolj kritičnih, ostajajo
iste. Nespremenjen in na isti lokaciji ostaja tudi Dermotov jez in potek kanalizacije po dnu struge
Selške Sore. Eden najnevarnejših mostov, most v Ovčjo vas, prav tako ostaja enak. Še vedno ima
na sredi struge oporni steber, zaradi česa se pod njim ujame ogromna količina plavja.
Od mostu na regionalni cesti Škofja Loka – Petrovo Brdo do območja okrog starega plavža je ob
cesti manjši nasip, čez katerega se ob višjih vodostajih voda brez težav prelije, zaradi
konkavnega reliefa na drugi strani nasipa pa voda ne odteče, temveč se tu zadržuje dlje časa.
Večjih posegov v potek struge, kanalizacije, mostov in jezov še ni bilo. Sicer se na omenjenem
ogroženem območju načrtujejo spremembe in posegi v strugo, vendar se do danes ni spremenilo
še nič. Upravičena je torej domneva, da bi se ob podobni vremenski situaciji kot pred petimi leti
podobne poplave ponovile.

6.
6.1.

POPLAVNA VARNOST ŽELEZNIKOV DANES
PREDVIDENI UKREPI ZA VEČJO POPLAVNO VARNOST PO LETU 2007

Zaradi razmer po katastrofalnih poplavah septembra 2007 je Ministrstvo za okolje in prostor
pristopilo k izdelavi državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti širšega
območja Železnikov. Postopek vodi Direktorat za prostor, investitor pa je Direktorat za okolje.
Predloge za povečanje poplavne varnosti Železnikov v državnem prostorskem načrtu je v svojem
članku v Železnih nitih – zborniku Selške doline opisal R. Fazarinc, ki je tudi sodeloval pri
pripravi predlogov v načrtu (Fazarinc, 2009).
Ob visokih vodah je tok Selške Sore na meji med mirnim in deročim, kar povzroča veliko
valovanja in neenakomernosti. Zaradi utesnjenosti je pretočni prerez premajhen in Sora povzroča
poplave. Mostovi, ki prečkajo Soro, še dodatno zmanjšujejo pretočnost struge. Ključne ovire so
most proti Racovniku, obokani most proti Trnju, betonski most pri kulturnem domu in most v
Ovčjo vas. Mostova proti Racovniku in na Trnju sta del kulturne dediščine in preoblikovanje
načeloma ni dopustno (Fazarinc, 2009).
Spodaj je na sliki 47 prikazan obokani most proti Trnju in njegova majhna obokana kamnita
odprtina.

37

Slika 47: Most v Trnju

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
Zaradi poteka regionalne ceste po levem bregu in objektov na desnem bregu mostu proti
Racovniku in mostu v Trnju ni mogoče dvigniti. V strokovnih podlagah je bila predlagana
rekonstrukcija mostu na Trnju, in sicer s preoblikovanjem loka in desnega opornika, za kar je
bilo potrebno pridobiti mnenje Ministrstva za kulturo, ki je po usklajevanju rekonstrukcijo
pogojno dovolilo. Oblika mostu proti Racovniku se bo ohranila taka, kot je. Mostova pri
kulturnem domu in proti Ovčji vasi bi bilo treba zamenjati. Na sliki 48 je most v Ovčjo vas, kjer
se dobro vidi sredinski opornik mostu, ki zadrži veliko količino plavja, in majhna odprtina
mostu, saj je hkrati most zelo nizko nad vodo. Vse skupaj še dodatno ovira odtekanje visoke
vode. S poglobitvijo Sore naj bi lahko nov most ostal na isti višini kot današnji. Nov most bi tako
bil zasnovan brez vmesne podpore. (Fazarinc, 2009).
Slika 48: Most v Ovčjo vas

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
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Dermotov jez je visok približno 2,5 metra in oblikuje strugo nad jezom. Pod jezom se struga
razširi in razdeli na dva kraka, pod njim sta odložena prod in pesek. Zaradi zmanjšanega padca in
plitve struge so hitrosti vode nad jezom majhne. Zato je zmanjšana tudi zmožnost premeščanja
naplavin, ki se odlagajo nad jezom. Jez in most v Ovčjo vas povzročata, da se Sora najprej izlije
iz struge in poplavi osrednji del Plavža in gornjega konca naselja okoli starega plavža.
Širše območje Dermotovega jezu je najbolj kritičen odsek v Železnikih. Podan je predlog, da se
Dermotov jez prestavi 400 metrov navzgor. Ta ukrep bo omogočil poglobitev rečne struge in
povečanje padca na najbolj kritičnem delu Plavža. Prestavitev Dermotovega jezu je ključni poseg
za povečanje poplavne varnosti Železnikov (Fazarinc, 2009).
Sliki 49 in 50 predstavljata območje Dermotovega jezu. Prva slika prikazuje predlog ureditve
struge ob prestavitvi Dermotovega jezu. Druga fotografija je bila posneta 27.7.2012, torej več
kot tri leta kasneje, kjer se jasno vidi, da se v tem časovnem obdobju na območju jezu ni nič
spremenilo. Konstrukcija jezu in potek vodnega toka čez jez ostajata enaka kot ob poplavah leta
2007.
Slika 49: Predlog preoblikovanja Dermotovega jezu

Slika 50: Območje Dermotovegajezu 2012

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.

Vir: Fazarinc, 2009.

Na območju mostu na regionalni cest pri tovarni Tehtnica na zgornjem koncu mesta je
predvideno delno preoblikovanje pretočnega prereza, in sicer povečanje leve pretočne odprtine.
Ker je manjša kot druga, se ob višji vodi prej zamaši in onemogoči pretok. Današnje stanje
mostu na regionalni cesti je namreč nespremenjeno od leta 1990, ko je bil postavljen pod
mostom opornik, ki pa predstavlja oviro za višje vode. Glede na sliko 51, ki je bila posneta julija
2012, je očitno, da se preoblikovanje mostu še ni zgodilo.
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Slika 51: Most na regionalni cesti Škofja Loka – Petrovo Brdo

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.
Na širšem območju Dermotovega jezu oziroma med mostom in Dolenčevim jezom, ki se nahaja
po toku navzgor na robu Železnikov in zadržuje vodo pred prvimi hišami v naselju, proti drugem
koncu Železnikov je predvideno preoblikovanje pretočnega prereza in zagotovitev odtoka
poplavnih voda z območja kotanje med Soro in pobočjem, kjer se nahaja tudi nogometno igrišče.
Zaradi hidravličnih pogojev bi bilo treba iztok podaljšati do mostu. Dolenčeve jez naj bi se
nekoliko razširil, kolikor dopušča prevodnost, tudi dvignil, strugo nad jezom pa naj bi se razširilo
in poglobilo (Fazarinc, 2009).
Struga Selške Sore je preozka tudi naprej proti tovarni Tehtnica, oziroma proti mostu na
regionalni cesti. Območje nad mostom do nekdanjega Dolenčevega jezu je na levem bregu
varovano z zidom in že prej v nalogi omenjenim nasipom, ki pa sta prenizka in ju visoke vode
prelijejo, odtok nazaj v Soro pa je zaradi nižjega površja, dvignjene ceste in nasipa ob Sori
praktično onemogočen. Odtoki, ki nastanejo kot posledica intenzivnih padavin, pa imajo, za
razliko od manj intenzivnih in dolgotrajnih padavin, višjo maksimalno vrednost in manjšo
prostornino, kar je dokazal primer takšnega poplavnega vala 18. 9. 2007, ko je maksimalni
pretok skozi Železnike dosegel 300 m3/s (Fazarinc, 2009).
Na podlagi hidravličnih analiz je bilo ugotovljeno, da lahko struga Selške Sore brez vpliva
mostov prevaja med 140 m3/s in 180 m3/s vode. To je nekje med 20- in 50-letnimi povratnimi
vodami. Pri tej analizi so bili izločeni mostovi in Dermotov jez. Najbolj kritične razmere so na
območju Dermotovega jezu in mostu v Ovčjo vas, kjer znaša prevodnost struge, brez vpliva
plavja na oporniku mostu, približno 80 m3/s, kar je le približno tretjina vrednosti stoletnih
povratnih voda. Kritične točke so tudi ostali mostovi. Pri analizi razmer in ugotavljanja možnosti
urejanja so za realizacijo državnega prostorskega načrta prišli do naslednjih zaključkov
(Fazarinc, 2009):
prevodnosti struge Selške Sore skozi Železnike na pretok s stoletno povratno dobo ni
mogoče povečati z realno izvedljivimi posegi;
40

zagotoviti je treba čim bolj enakomerno pretočnost Sore na kritičnih odsekih skozi
Železnike;
uspešno zadrževanje viškov vode v času poplav je mogoče le z izgradnjo zadrževalnika
vode nad Železniki na območju soteske med Jesenovcem in izlivom Davče.
Zaradi neenakih višin naj bi nekatere zidove ob Sori dvignili do enake višine na obeh bregovih.
Poseg ima omejen vpliv, zmanjšuje pa poplavno ogroženost na tistih delih, kjer so zidovi
prenizki. Na nekaterih mestih so sicer zidovi sami se gotovo niso! že deloma dvignili, vendar le
na zelo omejenem območju (Fazarinc, 2009).
Zadnji predlog je bil poglobitev dna struge Selške Sore. Poglobitev je predvidena na delu struge,
ki poteka skozi najstarejši del naselja, ob straneh pa naj bi zgradili do 2 metra široke terase, s
katerimi pa ne bi zmanjšali prečnega prereza. Kanalizacijo za odpadne vode, ki danes poteka po
dnu Sore in jo večkrat prečka, naj bi rekonstruirali. Predlog je, da bi jo razdelili na dve veji, ki bi
potem potekali po robu struge v zgrajenih terasah. Ostal bi le prehod kanalizacije po dnu struge
pri tovarni Niko (Fazarinc, 2009). Spodaj prikazan par slik (52 in 53) prikazuje predlog
poglobitve struge na območju mostu v Racovnik z dodanimi terasami ob strani. Slika iz poletja
2012 pa potrdi dejstvo, da se realizacija tega predloga še ni začela dogajati.
Slika 53: Območje mostu v Racovnik 2012

Slika 52: Predlog preoblikovanja struge

Avtor: Uršula Klanjšek, 2012.

Vir: Fazarinc, 2009.

Vsi predlogi ukrepov za večjo poplavno varnost Železnikov so bili izdelani leta 2009. Realizacija
ukrepov je za Železnike nujna, saj bo le z izboljšanjem današnjega stanja ob podobni hidrološki
situaciji škoda manjša, vendar pa do danes niti en predlog še ni bil izpeljan. Predlogi so bili na
občini namreč uradno predstavljeni šele februarja 2012.
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6.2.

SLOVENSKA ZAKONODAJA O POPLAVAH

Za razumevanje delovanja sistema varstva pred poplavami na nivoju občine Železniki je
potrebno najprej razumevanje okvirov zakonodaje. Ta je namreč osnova sistema zaščite,
reševanja in pomoči, ki se aktivira ob poplavah, ter osnova za izvajanje številnih preventivnih
protipoplavnih ukrepov, med drugimi tudi zgoraj opisanih protipoplavnih ukrepov v državnem
prostorskem načrtu.
V nadaljevanju so predstavljeni deli zakonodaje, ki se najbolj neposredno dotikajo problematike
zaščite in reševanja, ki so nujni za razumevanje samega delovanja sistema ter celotnega
delovanja države v povezavi s problematiko možnega pojavljanja poplav. Predstavljeni so
naslednji zakonodajni akti:
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (2002),
Zakon o vodah (2002) in
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006).
Izvlečki posameznih členov in delov členov zakonov in programa so dodani kot podkrepitev
razumevanja stanja zakonodaje v zvezi s problemom poplav in protipoplavnih ukrepov.
Poglavitni akt, na katerem temelji varstvo pred nesrečami v Sloveniji, je Nacionalni program
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejet leta 2002. Pomemben je, ker določa
preventivne ukrepe glede na vrsto nesreče. Opisuje prostorske, urbanistične, gradbene ter druge
tehnične ukrepe, ki prispevajo k večji varnosti in jih je treba upoštevati pri načrtovanju in
izvajanju aktov za prostorsko načrtovanje ter pri projektiranju in gradnji objektov (Komac,
Natek, Zorn, 2008). Nacionalni program je torej akt, ki je vezan na vse sledeče zakone in vse
sledeče organizirano delovanje za preprečitev katastrofalnih posledic naravnih nesreč.
»3.1. Težišče varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naj bi bilo izvajanje preventivnih
ukrepov, katerih namen je preprečiti nastanek nevarnosti oziroma odpraviti nevarnost, ki lahko
povzroči nesrečo. Preventivni ukrepi se izvajajo po dejavnostih, predvsem v okviru načrtovanja
in urejanja prostora.
5.1. Zaščita pred nevarnostmi se zagotavlja s prostorskimi, urbanističnimi, gradbenimi ter
drugimi tehničnimi ukrepi, zaklanjanjem, evakuacijo, nastanitvijo in oskrbo ogroženih
prebivalcev, tehničnimi in drugimi sredstvi za osebno in skupinsko radiološko, kemijsko in
biološko zaščito, odstranjevanjem in uničevanjem ostankov neeksplodiranih ubojnih sredstev ter
zaščito nepremične in premične kulturne dediščine. Z omenjenimi zaščitnimi ukrepi se želi
preprečiti neposreden vpliv nesreč na ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje.
5.4. Na podlagi ocen ogroženosti, ocene stanja na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter glede na razpoložljive človeške in materialne vire se določajo temeljni
cilji, naloge in način njihovega uresničevanja, ki jih morajo upoštevati državni organi, lokalne
skupnosti in drugi nosilci varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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5.4.2. Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog na tem področju, so:
– dajati prednost preventivnim oblikam varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
upoštevajoč načela trajnostnega razvoja, sonaravnega upravljanja z naravnimi viri ter deljene
odgovornosti oziroma sodelovanja;
– ocena ogroženosti zaradi naravnih nesreč je obvezna sestavina strokovnih podlag za pripravo
občinskih planov;« (Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2002)
Čeprav dokument precejšnjo pozornost namenja preventivi, pri poplavah morda kot
najpomembnejšega preventivnega ukrepa ne navaja nujnosti izogibanja posegom na poplavnih
območjih (Komac, Natek, Zorn, 2008). Omenja le prostorske ukrepe za zmanjševanje nevarnosti
nesreč, ki v primeru poplavne varnosti Železnikov predstavljajo poglobitev struge Sore,
zamenjavo kritičnih mostov in prestavitev Dermotovega jezu.
Poleg direktiv Evropske unije je najpomembnejši dokument za varstvo pred poplavami Zakon o
vodah (2002), ki opredeljuje ogrožena območja in določa možne posege glede na stopnjo
ogroženosti. Obseg ogroženega območja določi vlada, metodologijo za določanje ogroženih
območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti predpišeta aktualna ministra za
okolje in obrambo. Zakon o vodah povsem jasno prepoveduje kakršno koli poseganje na vodna
in priobalna zemljišča, razen v nekaterih posebej določenih izjemah (37. člen), ki so navedene
spodaj (Komac, Natek, Zorn, 2008).
»37.1. Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno
posegati v prostor, razen za:
- gradnjo objektov javne infrastrukture,komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih
priključkov na javno infrastrukturo
-ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih
voda,
- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
-gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi
na vodnem oziroma priobalnem zemljišču, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva
pred utopitvami v naravnih kopališčih,
- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in
-gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja
ter izvajanju nalog policije.
37.2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je poseganje v prostor na priobalnem
zemljišču v tlorisni širini od 15 metrov od meje vodnega zemljišča do zunanje meje priobalnega
zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja dovoljeno za gradnjo pomožnih kmetijskogozdarskih objektov na podlagi vodnega soglasja, razen če je s predpisom, izdanim na podlagi
tega zakona, drugače določeno gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih
zakoni.« (Zakon o vodah, 2002)
Vodno zemljišče celinskih voda 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 ekosistem. Tako imenovano vodno zemljišče tekočih voda obsega
strugo tekočih voda, vključno z bregom, tako imenovano priobalno zemljišče celinskih voda pa
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je zemljišče, ki meji na vodno zemljišče. Z vidika načrtovanja rabe prostora je pomembna
zunanja meja priobalnih zemljišč, ki sega na vodah prvega reda 15 metrov od meje vodnega
zemljišča, na vodah drugega reda, kamor spada tudi Selška Sora, pa je od njega oddaljena pet
metrov. Žal je omenjena oddaljenost pet metrov od vodotoka v Železnikih zelo redka zaradi
goste naselitve tik ob vodotoku. Načrtovana raba je tako možna le v novejših delih naselja, kjer
je dolinsko dno širše, poselitev pa nekoliko redkejša. Spodaj so opisani še drugi členi in odstavki
Zakona o vodah (2002), ki se dotikajo ogroženega območja ob vodotokih s strani poplav.
»83.1. Zaradi zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda se določi območje, ki je
ogroženo zaradi:
- poplav (v nadaljnjem besedilu: poplavno območje),
83.2. Območje iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: ogroženo območje) določi
vlada, ob upoštevanju naravnih možnosti, da pride do škodljivega delovanja voda, števila
potencialno ogroženih prebivalcev in velikosti možne škode na objektih, zemljiščih in
premoženju.
81.4. Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, podrobneje predpiše metodologijo za določanje ogroženih območij in način
razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti.
84. Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi
lahko:
- ogrožali stabilnost vodnih ali priobalnih zemljišč,
- zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
-ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
- onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
86.1. Za poplavno območje se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda
zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča.
86.2. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo
lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
90.1. Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda država in lokalne skupnosti
zagotavljajo na ogroženem območju načrtovanje, gradnjo in upravljanje vodne infrastrukture,
zlasti visokovodnih nasipov, zadrževalnikov, prodnih pregrad, objektov za stabilizacijo dna in
brežin, črpališč in odvajanje zalednih voda.
95.1. V času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda država kot
obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja izvedbo izrednih ukrepov.
97.1. Sanacija posledic škodljivega delovanja voda na vodnem, priobalnem ali drugem
zemljišču ali na zemljišču na ogroženem območju, vodni infrastrukturi in vodnih objektih ali
napravah ali na vodnemu telesu se izvaja na podlagi programa sanacije.
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97.2. Če so posledice škodljivega delovanja voda nastale na vodnem, priobalnem ali drugem
zemljišču ali na vodni infrastrukturi ali drugemu vodnem objektu in napravi, ki je v lasti države,
zagotovi sredstva za njihovo sanacijo država.
97.6. Program sanacije pripravi ministrstvo, pri čemer upošteva načrte upravljanja z vodami,
sprejme pa ga vlada najkasneje v roku šestih mesecev od dne, ko je komisija za ocenjevanje
škode ocenila škodo in pripravila predlog za odpravo posledic škodljivega delovanja voda,
skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
98.1. Država kot obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja vzdrževanje vodnih in
priobalnih zemljišč.
98.2. Naloge javne službe iz prejšnjega odstavka so zlasti:
2-skrb za pretočnost struge tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
-odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz
površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč,
99.1. Izvajalec javne službe iz prejšnjega člena prepusti zbrano plavje, odpadke in druge
opuščene ali odvržene predmete in snovi iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena izvajalcu
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki z območja lokalne skupnosti, kjer so plavje,
odpadki in drugi opuščeni ali odvrženi predmeti in snovi zbrane, ta pa jih mora prevzeti in
odložiti na predpisan način.« (Zakon o vodah, 2002)
Zgoraj omenjeni omejeni posegi na vodna in priobalna zemljišča so v Železnikih do neke bere
brezpredmetni, saj je poselitev v Železnikih posegla na omenjena zemljišča že pred več kot 200
leti, poselitev pa sega povsem do struge Selške Sore.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006) se ukvarja predvsem z zaščito in
reševanjem ob konkretnih nesrečah, vendar med drugim zahteva tudi določene preventivne
ukrepe, zlasti izdelavo ocen ogroženosti na ravni države in občin (44. člen), ki so podlaga za
načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (Komac, Natek, Zorn,
2008).
Opisuje tudi konkretne dejavnosti, dolžnosti in pristojnosti organizacij in državnih ustanov na
posamezni ravni. Med drugim v 37. členu opisuje spodaj navedene pristojnosti občine v primeru
naravnih nesreč, ki se morajo prav tako kot v vseh ostalih občinah jasno kazati tudi pri občini
Železniki.
»8.19. Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih ter drugih danosti za
nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano
stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito,
reševanje in pomoč.
44.1. Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem
stanju mora temeljiti na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah.
44.3. Ocene ogroženosti za območje občine izdela pristojni občinski organ.
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37. 2. V občinski pristojnosti je:
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem zakonom;
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z
enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom;
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite;
– organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine;
– določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč;
– določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami
in državo;
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih
nesreč;
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem zakonom.«
(Zakon o varstvu pred naravnimi in drugim nesrečami, 2006)
V zakonodaji tako jasno vidimo določeno mero odgovornosti planiranega varstva pred naravnimi
nesrečami na nivoju občine. Če torej pogledamo stanje v občini Železniki, je osnovni dokument
Občinski program varnosti občine Železniki(2009). Ta se dotika zagotavljanja varnosti
prebivalcev in njihove lastnine ne samo v primeru naravnih ampak tudi drugih nesreč
antropogenega vzroka.
6.2.1. OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE ŽELEZNIKI
Občinski program varnosti Občine Železniki je dokument, sprejet s strani občinskega sveta leta
2009, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega življenja prebivalcev in
obiskovalcev občine. Dotikal naj bi se vseh nevarnosti, ki pretijo na območju občine. V
dokumentu naj bi bile predstavljene ocene tveganj za določene dogodke na območju občine,
vendar niso.
Na podlagi parametrov, ki pa v programu žal niso opisani, so za občino Železniki izdelane ocene
ogroženosti za primere jedrske nesreče, letalskih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi, poplav,
potresov, požarov in zemeljskih plazov. Ocena ogroženosti občine Železniki je bila pripravljena
in izdelana na podlagi raziskav, študij in strokovnih podlag, ki se nanašajo na podnebne,
geografske, hidrološke, geološke, seizmološke, ekološke, prostorske, geografske, prometne,
demografske, kulturne in druge značilnosti ogroženega območja. Ocene za primer naravnih
nesreč so izdelane na podlagi republiških in regijskih ocen ogroženosti, strokovnih študijah
pristojnih zavodov in inštitutov oziroma usmeritev ob upoštevanju lokalnih dejavnikov,
izkustvenih norm in dosedanjih izkušenj pri preprečevanju in odpravljanju posledic nesreč
(Občinski program varnosti…, 2009).
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Kljub vsem parametrom, na podlagi katerih so podane ocene ogroženosti, v celotnem dokumentu
ni moč zaslediti vrednosti ogroženost s strani naravnih nesreč za območje občine Železniki.
Ocene ogroženosti za druge nesreče na primer v cestnem prometu so lepo predstavljene z
zgodovino nesreč v občini in težavnimi odseki, ocena ogroženosti za naravne nesreče pa ni nikjer
prikazana. Tako lahko upravičeno domnevamo, da v času pisanja občinskega načrta ocena še ni
bila dokončana ali pa je bila po nesreči, ali namenoma izpuščena iz dokumenta. Kakorkoli že,
dokument ne postreže z informacijami, ki bi jo potrebovali.
6.2.2. OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH ZA OBČINO
ŽELEZNIKI
Poleg zgoraj predstavljenega programa varnosti, ki se naravnim nesrečam skoraj popolnoma
izogne, pa je občinski svet občine Železnikov na podlagi zgoraj navedenih zakonskih določil leta
2010 sprejel Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za občino Železniki, ki je bil spisan
leta 2009. Iz dokumenta je spodaj povzetih nekaj delov, ki prikažejo način reagiranja ob
poplavah. Opisno in grafično je prikazana vsebina in potek zaščite, reševanja in pomoči na
območju občine Železniki v primeru pojava poplav Selške Sore.
Občinski načrt je izdelan na podlagi določil Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in usklajen z Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah, z uredbo o vsebini
in izdelavi načrtov za zaščito in reševanje, ter v skladu z drugimi predpisi.
Načrt je izdelal Andrej Ambrožič, kot občinski dokument pa ga je sprejel takratni občinski svet,
podpisal pa župan občine Železniki Mihael Prevc 14. 4. 2010. Skrbnik načrta je Štab Civilne
zaščite občine Železniki, katere poveljnik je Klemen Šmid. Štab tudi skrbi za ažuriranje
podatkov o razpoložljivosti sil in ostalih zmožnostih občine, ki bi bile potrebne ob možnih
ponovnih poplavah. Načrt je bil izdelan, da se zagotovi učinkovita zaščita in reševanje
prebivalcem občine Železniki, njihove lastnine ter varnost stavb in infrastrukturnih objektov
(Občinski načrt …, 2009).
Načrt zaščite in reševanja ob poplavah v občini Železniki je izdelan za primer katastrofalnih
poplav. Izvaja se glede na razmere na posameznem območju in glede na zmožnosti ukrepanja
lokalne skupnosti. V kolikor lokalni viri ne zadoščajo za učinkovito izvajanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči, se uporabijo potrebne sile in sredstva Gorenjske regije. Za odpravljanje
posledic katastrofalnih poplav mora biti v občinah in poplavljeni regiji v štirih urah po prvem
poplavnem valu aktiviranih najmanj 70 % razpoložljivih sil, najnujnejšo pomoč sil iz
neprizadetih občin in regij pa je potrebno zagotoviti v osmih urah po prvem poplavnem valu.
Koncept odziva ob poplavah temelji na posledicah, ki jih povzroči poplava na ljudeh, naravi in
na objektih. Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi meritev opozarja pred poplavami
rek (Občinski načrt …, 2009).
Obseg poplav v občini Železniki je odvisen od količine padavin, komunalne infrastrukture in
drugih preventivnih ukrepov za preprečevanje poplav na vodotokih, na primer regulacije. Nekaj
vodotokov še ni reguliranih ali na njih niso izvršeni preventivni ukrepi za preprečevanje poplav.
Izvedene regulacije so dimenzionirane za 100-letno povratno vodo. Od pritokov Selške Sore
največkrat poplavlja spodnji del Davščice in hudourniški pritok Lašnovec. Selška Sora poplavlja
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v delu naselja imenovan Plavž, ob zelo visokih vodah pa tudi podjetja na levem industrijskem
bregu na koncu naselja Železniki. V Selcih je problematičen pritok Selnica in hudourniški pritok
Kršivnik. Vzporedno s posledicami poplav je v širšem delu doline tudi nevarnosti višje podtalne
vode. Na območjih, kjer redno prihaja do prisotnosti povišanja podtalnice, je potrebno objekte
sanirati in uporabljati črpalke, ki sproti odvajajo prosto talno vodo. Največ težav povzroča
podtalnica v naseljih Trnje in Racovnik (Občinski načrt …, 2009).
Obvladovanje nevarnosti v občini Železniki in preventivna zaščita pred poplavami obsegata:
pravočasno obveščanje in opozarjanje na nevarnost;
izvajanje preventivnih ukrepov, v kar sodi sonaravno urejanje vseh vodotokov in
vzdrževanje objektov na njih, vzdrževanje zapornic, jezov in kanalov;
izvajanje urbanističnih ukrepov, kar je v pristojnosti občine in inšpekcije;
organiziranje sil zaščite in reševanja, opremljanje in usposabljanje (Občinski načrt …,
2009).
Celotni sistem zaščite, reševanja in pomoči se aktivira in spremlja prek Regijskega centra za
obveščanje v Kranju. V tem dokumentu je tudi grafično predstavljen načrt izvedbe zaščite,
reševanja in pomoči ob poplavah.
Potek aktivacije sistema in celoten načrt izvedbe zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah in
katastrofalnih poplavah je prikazan na sliki 54.
Ob kompleksnem izvajanju zaščite in reševanja potekajo konkretne aktivnosti v takih smereh:
v primeru nevarnosti poplav mora ReCO (Regijski center za obveščanje Kranj) opozoriti
župana in poveljnika civilne zaščite v občini Železniki ter prebivalstvo o možnostih in
predvidenih posledicah poplav;
aktivirajo se enote za reševanje ob poplavah – gasilci;
aktivirajo se občinske službe in komunalna javna podjetja, Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj in druge službe glede na obseg in potrebe (Občinski načrt …, 2009);
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Slika 54: Načrt izvedbe zaščite, reševanja in pomoči

Vir: Občinski načrt …, 2009.
Odločitev o uporabi načrta sprejme poveljnik Civilne zaščite občine Železniki oziroma v času
njegove odsotnosti njegov namestnik in župan občine Železniki. Poveljnik in namestnik štaba
civilne zaščite občine ocenita stanje na prizadetem območju in se nato odločita o aktiviranju
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občinskih enot civilne zaščite. Istočasno se preide tudi k spremljanju stanja na ogroženem
območju. O stanju na terenu se sproti obvešča župana občine. Za sprotno obveščanje občinskih
služb in drugih izvajalcev o stanju in razmerah na kraju nesreče, sprejetih ukrepih in poteku
zaščite in reševanja pa skrbi Izpostava za zaščito in reševanje Kranj prek Regijskega centra za
obveščanje Kranj (Občinski načrt …, 2009).
Načrt zaščite in reševanja ob poplavah se aktivira:
ob nenadnih poplavah takoj, ko nastopijo neobvladljivi dogodki;
ob postopnih poplavah, ko je ocena stanja očitna da bodo vode prestopile bregove in
ogrozile ljudi in materialne dobrine.
Shema obveščanja ob poplavah poteka s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, ki
napove poplave, , sile za zaščito in reševanje pa aktivira ReCO Kranj po poročanju agencije.
Agencija RS za okolje

napoved poplav

poroča
poroča
ReCO Kranj

poveljnik CZ občine, župan
poroča

aktivira
poroča

poverjeniki in gasilci
opazovanje in poročanje
Štab CZ

obveščanje javnosti

aktivira
potrebne enote ZiR

informacijski center

Ob aktivaciji sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki se zgodi ob naraščanju vodotokov, se izvedejo
ukrepi priprav na poplave. Opravljajo jih predvsem gasilske enote. Glavne naloge priprav na
poplave so:
aktivacija zapornic na Dermotovem jezu in pri elektrarni Selca;
povečana pripravljenost prostovoljnih gasilskih društev za pomoč pri prečrpavanju vode
iz poplavljenih objektov;
vzpostavitev dežurne službe za spremljanje razmer na območjih, od koder voda priteka
(Občinski načrt …, 2009).
Ob poplavah obsegajo naloge reševanja zlasti:
reševanje ljudi, živali in dobrin iz vode;
oskrba s pitno vodo;
črpanje vode iz objektov in sodelovanje pri izgradnji nasipov,
iskanje pogrešanih oseb
50

zagotavljanje drugih osnovnih pogojev za življenje.
Navedene naloge opravljajo predvsem prostovoljne gasilske enote Železniki. Po potrebi se jim
priključijo prostovoljne gasilske enote iz sosednjih občin, ki opravljajo črpanja poplavne vode iz
objektov, takrat ko gladina reke in potokov pade na tak nivo, da je črpanje vode maksimalno
uspešno. Predhodno se izvaja reševanje ljudi iz poplavnega območja. Evakuacija se izvaja le v
primeru, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti ljudi in materialnih dobrin. Odredi jo
lahko vlada, župan, oziroma v nujnih primerih pristojni poveljnik civilne zaščite. Najprej se
izvaja evakuacija ljudi, nato živali in nazadnje po potrebi pa tudi evakuacija materialnih dobrin
(Občinski načrt …, 2009).
Občina zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so ostali brez doma. V reševanje se
vključujejo tudi tehnično reševalne enote civilne zaščite. Prav tako se vključujejo gospodarska
javna služba na področju urejanja voda (Vodno gospodarstvo Kranj), podjetja za vzdrževanje
cest (Cestno podjetje Kranj) ter družbe z gradbeno mehanizacijo v občini Železniki. V iskanje
pogrešanih oseb se vključijo ekipe kinološkega društva Škofja Loka ter potapljači PGD Škofja
Loka. Pri izvajanju teh nalog po potrebi sodelujejo tudi enote Slovenske vojske (Občinski načrt
…, 2009).
Dokler je mogoče, prvo medicinsko pomoč nudita zdravstvena domova Železniki in Škofja
Loka, v primeru da je število poškodovanih ob poplavah večje, se aktivirajo občinske ekipe prve
pomoči civilne zaščite, zdravstvene ustanove pa začnejo delovati v skladu z navodilom
ministrstva za zdravstvo o delu zdravstva ob naravnih in drugih nesrečah. Pri izvajanju teh nalog
po potrebi sodeluje tudi vojaška zdravstvena služba. O hujših poškodbah prizadeti prebivalci
preko regijskega centra za obveščanje obvestijo ustrezne zdravstvene službe, ki nudijo nujno
medicinsko pomoč, triažo in napotitev v ustrezne zdravstvene ustanove. Zdravstvena služba
opravlja tudi identifikacijo mrtvih ter prek regijskega informacijskega centra obvešča javnost o
smrtnih žrtvah (Občinski načrt …, 2009).
V okviru nujne medicinske pomoči se ob poplavah izvajajo naslednji ukrepi:
nudenje prve (laične) pomoči, ki jo dajejo posamezniki na kraju dogodka;
nudenje zdravstvene pomoči, ki jo daje zdravstveno osebje na terenu ali v ustanovah
nudenje nujne specialistične zdravstvene pomoči
izvajanje higienskih in proti epidemičnih ukrepov
oskrba z zdravili, sanitetnim materialom in opremo
identifikacija mrtvih.
Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo veterinarji veterinarske postaje Železniki in
veterinarska inšpekcija.
Ob poplavah obstaja velika nevarnost, da zaradi poškodb na objektih in napravah, kjer se
nahajajo nevarne snovi, pride do nenadzorovanega uhajanja nevarnih snovi v okolje. Na
celotnem območju občine Železniki, posebno pa na industrijskem območju, je treba poostriti
nadzor nad nevarnimi snovmi. Posebna pozornost mora biti namenjena kontroli cistern s
kurilnim oljem. Nadzor izvajajo prebivalci, gospodarske družbe in druge organizacije.
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Po poplavah je pomembno ugotoviti morebitno škodo na kulturni
preprečitev nadaljnjega propadanja, mobilizirati strokovne ekipe
nadzor reševanja kulturne dediščine, izdelati program sanacije
poškodovanih kulturnih spomenikov. Kulturna dediščina, ki je
pristojnosti Zavoda za naravno in kulturno dediščino Kranj.

dediščini, izvesti ukrepe za
za pomoč, koordinacijo in
škode in program obnove
na območju občine, je v

Komisije za ocenjevanje škode po poplavah najprej pripravijo grobo oceno škode, ki je podlaga
za odločanje o pomoči prizadetim pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo ter pripravo
sanacijskih programov. Državna in regijska komisija za oceno škode po poplavah popiše
oziroma oceni škodo na območju regije na podlagi predpisane metodologije za ocenjevanje
škode ob naravnih in drugih nesrečah. Pri tem delu jim pomagajo pristojni občinski in državni
organi. Za čimprejšnje izplačilo zavarovalnih premij oškodovancem so zavarovalnice dolžne čim
prej po nesreči napotiti cenilce na območje, ki ga je prizadela poplava in oceniti škodo na
objektih z zavarovanjem (Občinski načrt …, 2009).
6.3.

REALNO STANJE UPORABE OBČINSKEGA NAČRTA IN PRIPRAVLJENOST
SIL DANES

Opisano delovanje sistema je bilo pregledano in potrjeno ter tako postalo veljavno v letu 2010.
Kot že omenjeno, je občinski načrt izdelan za primer katastrofalnih poplav. Celotno dogajanje in
delovanje sistema ob takih poplavah je predstavljeno zelo kompleksno, a učinkovito. Tudi
shema obveščanja ob poplavah nazorno prikaže odgovornosti in naloge posameznih oseb in
organov pri podobni nesreči. Točno razmejene naloge in odgovornosti so namreč ključne za
učinkovito posredovanje ob nesrečah s takimi razsežnostmi.
Kljub dobri sestavi načrta pa v njem najdemo nekaj pomanjkljivosti. V načrtu piše, da so
regulacije na vodotokih, ki so že izvedene, dimenzionirane na-100 letno povratno vodo. Od
omenjenih regulacij je namreč močno odvisen obseg poplav. Žal je dejansko stanje struge Selške
Sore, ki poplavno najbolj ogroža Železnike tako, da na niti enem delu skozi naselje struga ni
urejena tako, da bi lahko sprejela pretok 100-letnih povratnih voda in da te ne bi povzročile
poplav. Iz članka R. Fazarinca (2009) je dobro razvidno, da je današnja prevodnost struge Sore
skozi Železnike le med 20- in 50-letnimi povratnimi vodami. Regulacije, omenjene v občinskem
načrtu znotraj naselja Železniki žal niso izvedene.
Prav tako zasledimo v načrtu, da preventivna zaščita pred poplavami v občini zajema med
drugim tudi izvajanje preventivnih ukrepov, kamor sodi sonaravno urejanje vseh vodotokov in
vzdrževanje objektov na njih, vzdrževanje zapornic, jezov in kanalov ter izvajanje urbanističnih
ukrepov, ki so v pristojnosti občine in inšpekcije. Pri urejanju vodotokov lahko izpostavimo v tej
nalogi že omenjeno težavo počasnega zaraščanja struge Selške Sore skozi Železnike, ki lahko ob
višjih vodah predstavlja nevarnost za kopičenje plavja. Zapornice na Dermotovem jezu so lesene,
delno že prerasle z algami in slabo vodotesne, vzvodi pri zapornicah so zarjaveli, kanal od
Dermotovega jezu mimo pokopališča pa je tako kot struga delno zaraščen in ne saniran. Takšno
stanje zapornic lahko pri višji vodi predstavlja večjo nevarnost za nepotrebne poškodbe zapornic.
Omenjeni preventivni ukrepi pa so v nalogi dobro predstavljeni in jasno predstavljeni kot ukrepi,
ki se še niso zgodili.
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V nalogi je bila že omenjena poplavno nevarna lokacija zdravstvenega doma Železniki
neposredno ob vodotoku. Načrt zadolžuje zdravstveni dom, da ob poplavah nudi nujno
medicinsko pomoč v sodelovanju z ZD Škofja Loka, kolikor časa je to mogoče. Leta 2007 je bil
zdravstveni dom v poplavah povsem uničen in upravičeno je trditi, da bi se ob novih podobnih
poplavah situacija ponovila. Sodelovanje zdravstvenega doma pri nudenju nujne medicinske
pomoči, kot predvideva načrt, je tako precej omejeno. Nudenje prve pomoči je v primeru
katastrofalnih poplav možno le izven prostorov ZD Železniki, saj bi bila stavba najverjetneje
poplavljena, skupaj z njo pa vsa oprema. Istočasno bi bila pod vodo tudi Lekarna Železniki, ki se
nahaja v pritličju stavbe, kjer hranijo tudi vsa zdravila. Lekarna je bila v poplavah leta 2007
povsem uničena. Da bi lažje razumeli pomemben in hkrati slab položaj lekarne, je stanje v nekaj
odgovorih predstavila vodja lekarne, Ivanka Torkar, mag. farm.
Kakšna je bila škoda ob poplavah leta 2007 v lekarni? Približno koliko odstotkov zdravil in
ostale medicinske opreme je bilo uničene?
“ Uničenih je bilo 90 % zdravil in ostalega blaga za prodajo. Lekarna je bila praktično
uničena.”
Kakšna je količina zdravil, ki jo hranite v Železnikih, če bi prišlo do ponovitve poplav kot pred
petimi leti, ali bi količina zadostila za potrebe prebivalcev Železnikov?
“Za tak primer ne hranimo dodatnih zalog zdravil.”
V katerem delu stavbe Zdravstvenega doma Železniki danes hranite zdravila?
“Zdravila hranimo v pritličju, tam smo locirani.”
Koliko strank v povprečju obišče lekarno na dan?
“Na dan nas obišče od 150 do 200 strank.”
Menite, da je lekarna oziroma celotna zgradba ZD Železniki močno poplavno ogrožena?
“Pri normalnih količinah dežja ne, pri taki situaciji, kot je bila, ko je bil cel ožji del Železnikov
en sam hudournik, pa smo sigurno ogroženi. Če bi se hoteli temu izogniti, bi Zdravstveni dom
morali narediti na drugi lokaciji, niže v dolini, kjer se teren razširi. Za to smo se zavzemali, pa
na občini in med prebivalci ožjega dela Železnikov za to ni bilo posluha” (Torkar, 2012).
Slika 55: Lekarna Železniki danes

Vir: Lekarna Železniki, 2012.
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Iz odgovorov je razvidno, da lekarna, kljub temu da deluje na poplavno ogroženem območju, ni
pripravljena na primer ponovnih poplav in bi bila najverjetneje v podobni situaciji znova
uničena.
Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Železniki so v občinskem načrtu omenjeni kot enota,
ki izvede ukrepe priprav na poplave in se ob izvajanju zaščite in reševanja aktivira kot enota za
reševanje ob poplavah. Naloge reševanja ob poplavah vsebujejo reševanje ljudi, živali in dobrin
iz vode, oskrbo s pitno vodo, črpanje vode iz objektov in sodelovanje pri izgradnji nasipov,
iskanje pogrešanih oseb in zagotavljanje drugih osnovnih pogojev za življenje. Težava nastopi
pri majhnosti gasilskega društva in pri dejstvu, da je gasilski dom v Železnikih na poplavno
ogroženi lokaciji.
Po kategorizaciji je PGD Železniki gasilska enota III. kategorije. So osrednje gasilsko društvo v
občini in pokrivajo njen celoten teritorij, kar pomeni približno 7000 prebivalcev. Pri tem pomaga
še sedem društev: PGD Selca, PGD Rudno, PGD Dražgoše, PGD Zali Log, PGD Sorica, PGD
Davča in PIGD Alples. Društvo ima 100 članov, od tega 25 operativcev. Na razpolago ima štiri
vozila ter ostalo gasilsko opremo. Eden glavnih problemov društva je že omenjen neustrezen
gasilski dom, ki se nahaja v industrijski coni v Alplesu v nekdanjem orodišču (PGD Železniki,
2012).
Slika 56: Gasilski dom v Železnikih in gasilsko vozilo

Vir: PGD Železniki, 2012.
Ob ponovnem pojavu poplav je povsem možno, da samo PGD Železniki brez pomoči ne bi bilo
sposobno izvesti vseh zgoraj navedenih nalog iz načrta. Zaradi lokacije gasilskega doma lahko
voda poplavi gasilska vozila in opremo, ki tako postanejo neuporabni za pomoč drugim.
Potrebno je poudariti tudi, da je društvo le prostovoljno in je odzivni čas gasilcev odvisen od
njihove pripravljenosti, časa, v katerem bi se poplave pojavile, obsega poplav in razpoložljivosti
ostalih sil. Za večjo učinkovitost društva bi poskrbel nov gasilski dom, vendar nič ne kaže na to,
da bi ga zgradili v bližnji prihodnosti.
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Dne 21. 9. 2010 je bil na spletni strani časopisa Dnevnik objavljen intervju s takratnim županom
Železnikov Mihaelom Prevcem. Naslov intervjuja je zajemal izjavo takratnega župana, da so
Železniki lepši kot pred poplavo 2007. Spodaj je dodan del intervjuja, ki se dotika popoplavnega
stanja v Železnikih.
Najbrž ste bili najbolj zaposlen župan v tem mandatu, saj ste morali ukrepati hitro, da so ljudje
vsaj za silo živeli?
»Najprej so na pomoč prihiteli gasilci in prostovoljci, taborniki, skavti, vojska, policija in
številni dobrotniki - posamezniki in podjetja. Na občini smo odprli poseben račun, na katerega
se je nateklo 3,5 milijona evrov humanitarnih sredstev. Veliko.«
Velika je bila tudi katastrofa!
»Zaradi nje so danes tudi Železniki najbolj znani. Najtežjih je bilo prvih štirinajst dni. Celotna
občinska uprava je bila na nogah po 24 ur na dan. V dveh letih po katastrofi smo obnovili
občinsko infrastrukturo: vodovod, ceste, plazišča, obnovili smo povsem uničeni zdravstveni dom,
muzej, športne objekte. Letos smo s preostankom humanitarne pomoči in tudi s pomočjo države
uredili fasade poškodovanih objektov, kar 250 jih je bilo, med njimi precej spomeniško
zaščitenih. Zato lahko ponovim, da so Železniki z obnovljenimi fasadami lepši kot pred
poplavami.«
In vaš največji projekt, ki je ostal za naslednji mandat?
»To je zagotovitev večje poplavne varnosti. V zadnjih treh letih smo državo dobesedno prisilili,
da se je lotila prostorskega načrta za večjo poplavno varnost. Vsaj do leta 2014 mora država po
tem načrtu dokončati prvo fazo. To je znižanje Dermotovega jezu, poglobitev struge skozi
Železnike in povečanje pretočnosti mostov. Prva faza bi bistveno izboljšala poplavno varnost
Železnikov, kajti zdajšnja struga ne zmore velikega pretoka.« (Mihael Prevc: Železniki so lepši
kot pred poplavo, 2012)
Slika 57: Bivši župan Železnikov Mihael Prevc

Vir: Mihael Prevc: Železniki so lepši kot pred poplavo, 2012
Danes Mihael Prevc ni več župan Železnikov, ampak je od leta 2011 naprej poslanec v
Državnem zboru. V času županovanja je bil zelo aktiven na področju protipoplavne varnosti in
tudi zaradi njegovega zavzemanja je tako hitro prišlo do nastanka državnega prostorskega načrta.
Do leta 2010 je, kot je omenil v intervjuju, obnovil Železnike do današnje podobe. Od leta 2011
naprej je župan Občine Železniki Anton Luznar.
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Da bi razumeli današnje stanje protipoplavne varnosti in odnosa do poplav v Železnikih mi je na
nekaj vprašanj odgovoril tudi sedanji župan Občine Železniki Anton Luznar. Prek odgovorov je
predstavil svoje osebno mnenje glede današnjega stanja v Železnikih in spomin na poplavo
septembra 2007.
Kako se spomnite poplav 2007? Ste imeli v času reševanja in obnove po poplavah kakšno vlogo
in česa se še danes najbolj spomnite v zvezi s katastrofo.
»Ko so bile v letu 2007 poplave, sem bil zaposlen v Domelu v Železnikih. Spominjam se, da smo
v popoldanskem času pripravljali otvoritev nove proizvodne hale. Na slovesno otvoritev naj bi
prišla tudi vlada (g. Janez Janša in ministri). Otvoritve ni bilo, ker je voda zalila novo
proizvodno halo in tudi druge prostore v Domelu. G. Janša je vseeno prišel v Železnike in si
ogledal razdejanje, ki ga je povzročila voda. V Domelu se najbolj spominjam, kako ga je zalila
voda. Zalila ga je s ceste, s sabo je prinašala avtomobile, betonske mešalce in les. Spominjam se
tudi, kako je s parkirišča odnašala avtomobile. Odnesla jih je več kot 130. V naslednjih dneh po
poplavah smo začeli čistiti proizvodne hale v Domelu in dvorišče. Že po nekaj dneh smo ponovno
zagnali proizvodnjo. Pomagali so nam prostovoljci iz cele Slovenije, gasilci, Slovenska vojska,
obrtniki in tako dalje.
Takrat sem bil tudi predsednik Krajevne skupnosti Selca. Najprej smo očistili ceste in mostove,
tako da se je lahko začel odvijati promet. Temu je sledil ogled in popis nastale škode. Spremljali
smo državno komisijo, ki je popisovala nastalo škodo. Potem je sledila intervencija, v kateri smo
postorili najnujnejše; zagotovili smo prevoznost cest, zgradili smo nekaj najbolj nujnih opornih
zidov, na nekaterih mestih so se spraznile struge voda, očistili so se kanali, da voda ni več tekla
po cestah. Temu pa je sledila bolj načrtovana obnova po prioritetah. Vsi plazovi, ki so bili
evidentirani v času plazov v letu 2007, še do danes niso sanirani. Treba pa je priznati, da je bilo
po poplavah 2007 v občini Železniki narejeno zelo veliko.«
Kateri so po vašem mnenju bili največji plusi oziroma dobre strani organiziranosti reševanja med
in po poplavah septembra 2007 v Železnikih?
»Na to vprašanje je odgovorila Jolanda Pintar direktorica občinske uprave:
Vodenje intervencij s strani poveljnika in štaba Civilne zaščite RS ter sodelovanje
Slovenske vojske in velikega števila gasilcev ter drugih prostovoljcev
vzpostavitev pisarne Ministrstva za okolje in prostor na sedežu občine Železniki
izvedba vse slovenske humanitarne akcije«
S čim Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za občino Železniki, ki je bil sprejet leta
2009, najbolj izboljša poplavno varnost, v primeru ponovitve poplav danes?
»Na to vprašanje je odgovorila Jolanda Pintar, direktorica občinske uprave: Načrt je izdelan
tako, da se zagotovi učinkovita zaščita, reševanje in pomoč ogroženih prebivalcev občine
Železniki ob poplavah (torej, ko preti nevarnost poplav ali so le-te že nastale).«
Katere so po Vašem mnenju danes najbolj kritične točke oziroma šibki členi poplavne varnosti
Železnikov?
»Čim prej je treba pristopiti k izvedbi Državnega prostorskega načrta za zagotovitev poplavne
varnosti Železnikov, ki je bil predstavljen v januarju in februarju 2012. Poplavna varnost bo
dokončno zagotovljena, ko bo zgrajena tudi poplavna pregrada pod Sušo, s pomočjo katere bo
možno kontrolirano spuščati vodo skozi Železnike, toliko, kot je lahko teče po strugi, da ne
prestopi bregov.«
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Kateri od posegov za povečanje poplavne varnosti za naselje Železnikov iz državnega
prostorskega načrta ima po vašem mnenju prednostno nalogo in zakaj?
»Po mojem mnenju je treba začeti z deli pri Alplesu (najnižja točka v Državnem prostorskem
načrtu). Najprej je treba poglobiti strugo, da se zagotovi večja propustnost struge. Temu sledi
prestavitev in rekonstrukcija Dermotovega jezu, potem rekonstrukcija mostov čez Soro. Nazadnje
sledi še izgradnja poplavne pregrade pod Sušo za kontroliran pretok vode po strugi.«
Ali menite, da je glede na vso dejavnost v zadnjih petih letih danes poplavna varnost Železnikov
znatno večja kot leta 2007?
»Poplavna varnost je danes večja, kot je bila leta 2007. V letih od leta 2008 do leta 2012 je bilo
na vodotoku Selški Sori in pritokih narejenih več sanacijskih ukrepov (sanacije strug, zgraditev
zaplavnih pregrad), ki zagotavljajo večjo poplavno varnost. Dokonča varnost pa bo zagotovljena
z izvedbo Državnega prostorskega načrta za zagotovitev poplavne varnosti, vključno z zaplavno
pregrado pod Sušo.«
Slika 58: Župan Železnikov mag. Anton Luznar

Vir: Občina Železniki, 2012.
Iz opisa poplav septembra 2007 je viden osebni pogled na katastrofo s strani človek, ki v letu
2007 še ni delal na občini in je tako izkušnja bolj osebna. Poleg osebnega pristopa pa vidimo
tudi, da si občina z županom na čelu prizadeva za hitro izboljšanje protipoplavne varnosti in za
čim prejšnjo realizacijo državnega prostorskega načrta, ki pa jim je bil uradno predstavljen šele
februarja letos. To je vsaj dve leti in pol za tem, ko so bili predlogi izdelani, kar je škoda, saj se
z zavlačevanjem samo veča možnost ponovnih poplav v Železnikih. Mnenje župana je, da je
poplavna varnost občine danes večja kot v času poplav septembra 2007. Delno je to res, vendar
bo potrebno še veliko postoriti.
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7.

ZAKLJUČEK

Poplava septembra 2007 je bila ena najbolj medijsko odmevnih naravnih nesreč v Sloveniji v
zadnjem času. Veliko je bilo v medijih takrat govora o povečanju protipoplavne varnosti
Železnikov, za kar se je še posebej zavzemal tedanji župan Mihael Prevc. Želel si je tudi
čimprejšnje obnove mesta, ki je bila dokončana leta 2010 – tri leta po poplavah. Dve leti kasneje
pa žal konkretni ukrepi za povečano protipoplavno varnost v Železnikih še niso bili izvedeni,
intervju s trenutnim županom pa je pokazal, da so bili predlogi javno predstavljeni šele pred pol
leta.
Prvo hipotezo »Posledice škode poplav leta 2007 so še danes vidne na območju naselja
Železniki,« lahko ovržem. Hipoteza govori o škodi, ki so jo povzročile poplave dne 18. 9. 2007
in naj bi bila še danes vidna v Železnikih. V intervjuju z Mihaelom Prevcem je razloženo, da je
občina v letu 2010, torej tri leta po poplavah, prebivalcem sofinancirala obnovo fasad
poškodovanih zgradb. S pomočjo nekaterih primerjav fotografij stanja leta 2007 in danes lahko
vidimo, da so Železniki danes obnovljeni v celoti, hipoteza pa je tako ovržena.
Druga hipoteza se glasi: »Poplave jeseni 2007 so izboljšale poplavno varnost v Železnikih.«
Poplave so posledično pospešile nastanek državnega prostorskega načrta z opisanimi ukrepi za
večjo poplavno varnost. Izboljšale so tudi ozaveščenost ljudi o poplavni ogroženosti Železnikov,
kar pokaže tudi intervju z vodjo lekarne Železniki. K temu je pripomogla tudi medijska
odmevnost nesreče, saj danes večina prebivalcev Slovenije ve za poplave v Železnikih, oziroma
so vsaj slišali za nesrečo. Zaradi poplav leta 2007 je občina leta 2010 potrdila novi Občinski
načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Železniki. Opis delovanja sistema v načrtu je
dobro razložen, nekatere predpostavke pripravljenosti Železnikov in stanja okolice struge Selške
Sore pa se ne skladajo z današnjim stanjem. Realnost je taka, da se zaradi poplav dela načrte za
izboljšanje poplavne varnosti, noben od ukrepov, ki bi varnost dejansko izboljšal, pa še ni bil
uresničen. Hipoteza o izboljšani varnosti je tako ovržena, upam pa, da se bo v prihodnosti stanje
izboljšalo in bi lahko hipotezo takrat potrdila.
Na zunaj delujejo Železniki urejeno in pripravljeni na bodoče visoke vode Selške Sore, vendar
ima videz urejenosti napake in nedokončana dela zaradi katerih lahko ob podobni situaciji kot
pred petimi leti, Železniki znova doživijo katastrofo. Poleg ponovne velike škode bi bila
ogrožena tudi številna življenja tamkajšnjih prebivalcev.
So življenja res tako malo vredna, da potrebujemo leta za izboljšanje poplavne varnosti?
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7.1.

SUMMARY

The 2007 flash floods were one of the most media covered natural disasters in Slovenia recently.
In media there was much debate about better flood management of Železniki. Mihael Prevc, the
Železniki's mayor of that time was specially fond of the idea. He also envisaged a quick
recovery of the town. Regretfully, five years after the floods the concrete steps for better flood
management were not yet realized.
I refute my first hypothesis: »The consequences of 2007 floods in Železniki are still visible«. This
hypothesis concerns the damage that has been made and which I presumed is still visible today.
The Mayor explained that in 2010 the municipality co-financed the adaptation of facades that
were damaged in the floods. By comparing photos of the town in 2007 with today's state it is
clear that the town is completely restored.
My second hypothesis states: »Because of 2007 floods, flood management in Železniki
improved.« As their consequence the floods promoted the formation of national spatial plan
where measures for greater safety in case of floods are written. As a consequence of 2007 floods,
the municipality Železniki confirmed a new Municipial plan for civil protection and disaster
relief in case of floods. The description of how the system operates is appropriately explained but
some of the presumptions do not conform to the present state of readiness of Železniki and state
of Selška Sora's channel. No measure that would really lessen flood risk was realised, although
the measures are written with the aim to prevent flood damage. My second hypothesis is thus
also refuted.
At first sight Železniki seem in good order and ready for possible future states of Selška Sora.
But this appearance of order has mistakes and unfinished works because of which Železniki in
situation similar to the one from 2007 could again experience similar catastrophe. Along with
repeated great damage people's lives are also endangered.
Do people's lives really matter so little that it takes years to improve flood management?
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