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OGROŽENOST ZARADI POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV V OBČINI
CERKNO
Izvleček:
Ozemlje občine Cerkno zaradi lege v zahodnem slovenskem predalpskem svetu, za katerega
je značilna velika namočenost, gosta hudourniška rečna mreža ter pestra kamninska zgradba,
ki pogojuje velike naklone, ob izrednih padavinskih dogodkih pogosto prizadenejo poplave in
zemeljski plazovi. Zadnje večje neurje, ki je septembra 2007 zajelo večino države, je v občini
Cerkno povzročilo za 4.000.000 € škode.
V diplomskem delu so na primeru neurja leta 2007 proučeni geografski dejavniki pojava
naravnih nesreč in učinki, ki so jih poplave in zemeljski plazovi v preteklosti povzročili. Na
podlagi vplivnih dejavnikov sta proučeni poplavna ogroženost in ogroženost zaradi
zemeljskih plazov. Rezultati analiz izdelanih kart so pokazali, da je zaradi naravnih nesreč
zelo ogroženo občinsko središče ter regionalne ceste, ki občino povezujejo s sosednjimi
občinskimi središči.
KLJUČNE BESEDE: Občina Cerkno, Cerkljansko, naravne nesreče, poplave, zemeljski
plazovi.

FLOOD AND LANDSLIDE VULNERABILITY OF CERKNO MUNICIPALITY
Abstract:
The territory of Cerkno municipality is often affected by floods and landslides, because of its
location in the western part of Slovenian subalpine belt, which is characterized by dense
hydrographic network, high annual precipitation and heterogenous geological structure with
steep slopes.
The last major storm that affected the municipality of Cerkno happened in September 2007.
Floods and landslides caused 4.000.000 € damage on infrastructure, buildings and agricultural
land.
This thesis studies geographical influences which cause torrential floods and landslides in the
territory of Cerkno municipality. Based on the influential factors, flood and landslide
vulnerability of Cerkno municipality is examined. The results of risk analysis show that
potential natural disasters would cause the most damage in the town of Cerkno, which is the
seat of municipality, and on the major roads that connect Cerkno municipality with
neighbouring municipalities.
KEY WORDS: Cerkno municipality, natural disasters, floods, landslides.
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1. UVOD
V naravi se redno pojavljajo raznovrstni naravni dogodki. Ko ekstremni naravni pojavi ljudem
povzročijo škodo in žrtve, govorimo o naravnih nesrečah. Vsem naravnim nesrečam je
skupno, da jih povzročajo naravni dogodki, vendar tudi vpliva človeka v večini primerov ne
gre zanemariti (Gams, 1983a). V naravnih pokrajinah, kjer človek ni prisoten, naravnih nesreč
ni, so zgolj naravni procesi (Natek, 2002, str. 64).
Slovenija je zaradi lege v območju zahodne zračne cirkulacije in razgibanega reliefa, ki sta
najpomembnejša dejavnika pri razporejanju količine padavin, poplavno ogrožena država.
Neposrednemu vplivu poplav je izpostavljenega več kot 3000 km2 ozemlja, kar predstavlja
15% površja Slovenije (Zorn, Komac, 2008). Posledično velika količina padavin namoči
preperelino in destabilizira pobočja, grajena iz manj odpornih kamnin. Po karti Verjetnosti
pojavljanja plazov (Komac, Ribičič, 2005) je kar tretjina ozemlja Slovenije izpostavljena
delovanju zemeljskih plazov. V Sloveniji je evidentiranih 6600 zemeljskih plazov. Od
registriranih plazov jih četrtina ogroža poseljena območja in infrastrukturo (Komac, Zorn,
2010, str. 65). Na območjih, ogroženih zaradi zemeljskih plazov, po ocenah živi okoli 25%
prebivalstva Slovenije (Ogrin, Plut, 2009).
Poplave in zemeljski plazovi so v Sloveniji na državni ravni dobro proučeni. Natančneje
proučena so tudi območja z največjim nevarnostnim potencialom pojava poplav (Ljubljansko
barje, Spodnja Savinjska dolina, spodnji tok Save med Krškim in državno mejo, območja ob
Dravinji, spodnji Krki, Cerkniško polje) in zemeljskih plazov (Predalpsko hribovje s pestro
geološko zgradbo) v Sloveniji.
Z omenjenimi naravnimi nesrečami se v Sloveniji ukvarjajo različne inštitucije, med drugimi
Geografski inštitut Antona Melika, Agencija Republike Slovenije za okolje, Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Inštitut za vode Republike Slovenije in Geološki
zavod Republike Slovenije. Na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete ter na Fakulteti za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, v okviru Geografije kontaktnih prostorov
Univerze na Primorskem ter na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru so bile
izdelane diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije na to tematiko. Na Oddelku
za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani in na Fakulteti za humanistične študije v Kopru
se v okviru študija izvaja predmet Geografija naravnih nesreč.
Ozemlje občine Cerkno, imenovano tudi Cerkljansko, so v preteklosti prizadele številne
naravne nesreče. Zaradi lege v zahodnem slovenskem Predalpskem svetu, za katerega so
značilni veliki nakloni, velika namočenost ter jesenske frontalne padavine z visoko intenziteto
padavin ter gosta in razvejana rečna mreža, so na Cerkljanskem najpogostejše naravne nesreče
poplave in zemeljski plazovi. Kljub temu, da je gozdnatost območja velika, pa ob izjemnih
padavinskih dogodkih, kot sta bila 1998 in 2007, tudi vegetacija ne more zadržati tolikšnega
odtoka. V zadnjih dvajsetih letih so območje Cerkljanskega petkrat zajele močne padavine, ki
so povzročile razlitje vodotokov prek bregov in sprožitev zemeljskih plazov.
Najhujše neurje v zadnjem desetletju je območje cerkljanske občine prizadelo 18. septembra
2007, ko so poplavne vode in zemeljski plazovi povzročili ogromno škode na stavbah,
infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, vodotokih in osebni lastnini prebivalcev.
Kljub pojavu poplav in plazov v preteklosti problematika poplavne ogroženosti in ogroženosti
zaradi zemeljskih plazov v občini Cerkno še ni bila temeljiteje proučena.
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Pregled dosedanjega proučevanja območja Cerkljanskega
Območje današnje občine Cerkno je geografsko slabše raziskano. Pisni viri, kot na primer
Prezljevi deli Prispevki k zgodovini Cerkljanske iz leta 1992 in Cerkljanska skozi čas (1997)
ter ponatis Rutarjeve Zgodovine Tolminskega, izdane leta 1972, se osredotočajo predvsem na
zgodovinska dogajanja na Cerkljanskem, vendar pa se avtorja bežno dotakneta tudi naravnih
in antropogeno pogojenih nesreč, ki so v preteklosti ogrožale prebivalstvo na Cerkljanskem.
Leta 1992 je Mirjam Šifrar na Oddelku za geografijo, pod mentorstvom dr. Jurija Kunaverja,
izdelala seminarsko nalogo z naslovom Usadi med Kladjem in Cerknim. Osredotoča se na
ozemlje pod hribom Škofje, to je ozemlje med vodotokoma Oresovko in Cerknico.
Prvi regionalno-geografski oris občine Cerkno, v katerem avtor Roman Eberlinc opisuje
naravno in družbeno geografske značilnosti občine, je bil izdelan leta 1998.
Rezultati najnovejšega proučevanja območja občine Cerkno, Okoljsko poročilo za celovito
presojo vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt občine Cerkno, je bilo objavljeno
februarja 2010. V dokumentu je podan opis stanja okolja, opredeljeni so okoljski cilji plana
ter njegovi vplivi na okolje, kot prilogi sta v dokument vključeni karti poplavnih in erozijskih
območij v občini Cerkno, ki pa nimata komentarja.

1.1.Nameni in cilji
Namen diplomskega dela z naslovom Ogroženost zaradi poplav in zemeljskih plazov v občini
Cerkno je proučiti vzroke za pojav poplav in zemeljskih plazov, na primeru neurja septembra
2007 proučiti značilnosti in geografske učinke poplav in zemeljskih plazov na Cerkljanskem v
preteklosti, ugotoviti, ali nevarnost pojava poplav in zemeljskih plazov predstavlja omejitveni
dejavnik prostorski širitvi naselij v občini Cerkno ter proučiti občinske pristojnosti pri
usmerjanju gradnje in širitve poselitve.
Cilj proučevanja je oceniti ogroženost občine Cerkno z vidika poplav in zemeljskih plazov,
izpostaviti najbolj poplavno in z vidika zemeljskih plazov najbolj ogrožene predele v občini
Cerkno. Glavni cilj diplomskega dela je z deterministično metodo ponderiranja vplivnih
dejavnikov izdelati karto ogroženosti zaradi zemeljskih plazov ter na podlagi terenskega dela
in kartiranja geografskih učinkov poplav v letih 1998 in 2007 in v kombinaciji s potencialnimi
poplavnimi območji, za katera ni podatkov o dejanskem obsegu poplavnih vod v preteklosti,
izdelati karto poplavne ogroženosti.

1.2.Hipoteza
Naravnogeografske karakteristike območja občine Cerkno, za katerega je značilno razgibano
površje s pestro geološko zgradbo ter velika količina padavin, predstavljajo veliko nevarnost
pojava poplav in zemeljskih plazov.
Jugozahodni del občine Cerkno, na levem bregu Idrijce, je manj ogrožen kot ostala območja
cerkljanske občine.
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1.3.Metode dela
1.1.

Kabinetno delo

Kabinetno delo je obsegalo pregled literature, ki se nanaša na poplave in zemeljske plazove,
pregled kartografskega gradiva ozemlja občine Cerkno ter izdelavo kart ogroženosti
proučevanega območja s pomočjo programa ArcMap.
Uporabljeni podatkovni sloji na kartah so bili pridobljeni s strani Občine Cerkno, Uprave za
zaščito in reševanje Republike Slovenije (UZRRS) in Geodetske uprave Republike Slovenije
(GURS).
2.1.

Terensko delo

Terensko delo je kot dopolnitev kabinetni metodi obsegalo proučevanje pokrajinskih učinkov
preteklih poplav in zemeljskih plazov na najbolj ogroženih območjih občine Cerkno,
kartiranje območij, ki so bila poplavljena ob poplavah leta 1998 in 2007, ter pogovor z
domačini, predstavniki občine in gasilci o obsegu poplav.

8

2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PROUČEVANEGA OBMOČJA

2.1.

Opredelitev in obseg proučevanega območja

Slika 1: Pregledna karta občine Cerkno.
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Proučevano območje obsega ozemlje občine Cerkno, ki leži v zahodnem Predalpskem svetu.
Gre za 131,3 km2 (Predstavitev občine Cerkno, 2010) veliko ozemlje, ki se razprostira med
Šentviško planoto na zahodu, Baško grapo na severozahodu in dolino Davče na severu, ki na
vzhodu prehaja v Škofjeloško hribovje in nato v Idrijsko hribovje na jugu. V upravnoadministrativnem smislu občino Cerkno, ki je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi
njihovih območij ustanovljena leta 1994, obdajajo štiri sosednje občine: Železniki, Gorenja
vas - Poljane, Idrija in Tolmin.
Slika 2: Cerkno, ki leži v kotlini, ob izlivu Zapoške in Oresovke v Cerknico, je upravno, gospodarsko in kulturno središče
Cerkljanskega.

Avtor: Kafol, Ž., 2008.
Občino sestavlja 30 naselij (slika 1): Bukovo, Cerkljanski vrh, Cerkno, Čeplez, Dolenji
Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jagršče, Jazne, Jesenica, Labinje, Laznica, Lazec, Orehek,
Otalež, Planina pri Cerknem, Plužnje, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Poče, Ravne pri
Cerknem, Reka, Straža, Šebrelje, Travnik, Trebenče, Zakojca in Zakriž (Predstavitev občine
Cerkno, 2010).
Naselje Cerkno (slika 2), kot edino večje naselje na območju občine Cerkno, predstavlja
upravno, gospodarsko in kulturno središče Cerkljanskega.
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2.2.

Geografski oris občine Cerkno

Ozemlje občine Cerkno označuje grapast, hribovit svet, v večini pokrit z gozdovi. Najvišji vrh
območja je Porezen (1632 m), ki predstavlja skrajno severno točko proučevanega ozemlja.
Najpomembnejša vodotoka območja sta reki Idrijca in njen desni pritok Cerknica, ki spadata
v porečje Soče.
Območje občine Cerkno je v naravnogeografskih regionalizacijah pogosto opredeljeno kot del
Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. V diplomskem delu je ozemlje občine Cerkno, zaradi lažje
predstavitve značilnosti območja, na podlagi izoblikovanosti reliefa in prevladujoče
kamninske zgradbe, razdeljeno na tri enote (Mavri, 2007):
·
·
·

Cerkljansko hribovje,
Idrijsko hribovje in
dolina reke Idrijce, ki obe hribovji ločuje.

Slika 3: Pogled na Cerkljansko s Porezna.

Avtorica: Grum, A., 2010.
Cerkljansko hribovje (slika 3), ki obsega območje porečij desnih pritokov reke Idrijce na
ozemlju občine Cerkno, leži v zahodnem delu slovenskega Predalpskega sveta. Na
severozahodu omejuje Cerkljansko hribovje Baška grapa, na severu in vzhodu meja poteka po
razvodju s Selško oziroma Poljansko Soro. Potek meje je nejasen v zahodnem delu, kjer
Cerkljansko hribovje prehaja v Šentviško planoto. Od Idrijskega hribovja ga loči reka Idrijca.
Najvišji vrh Cerkljanskega hribovja je 1632 metrov visok Porezen.
Ozemlje Cerkljanskega hribovja je, kot je značilno za vsa predalpska območja, geološko in
posledično tudi reliefno izjemno pestro. Območje gradijo kamnine karbonske do triasne
starosti.
Zaradi sredozemskih in celinskih zračnih gmot, ki se na območju prepletajo, je Cerkljansko
hribovje precej namočeno. Povprečna letna količina padavin znaša od 1600 do 1800
milimetrov (padavinska postaja Bukovo), v višjih legah tudi do 2500 milimetrov padavin na
leto.
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Ozemlje Cerkljanskega hribovja odmakajo desni pritoki reke Idrijce, ki hribovje prečkajo v
prečnodinarski smeri (SV-JZ). Med desnimi pritoki Idrijce je na območju občine Cerkno
najpomembnejša reka Cerknica.
V nižjih legah Cerkljanskega hribovja prevladujejo toploljubni listnati gozdovi, predvsem
bukovi in gabrovi, višje prevladujejo bukovi gozdovi. Iglavci so prisotni v osojnih legah
severnega dela Cerkljanskega hribovja, na stiku s Škofjeloškim (Mavri, 2007).
Na območju Cerkljanskega hribovja je locirana večina naselij cerkljanske občine. Postavljena
so na pobočjih na nadmorskih višinah med 500 in 800 metri (Šifrar, 1992).
Na območju Cerkljanskega hribovja leži tudi naselje Cerkno, ki je postavljeno na sotočju
Cerknice, Zapoške in Oresovke na nadmorski višini 324 metrov (slika 2). Drugih naselij v
dolini Cerknice zaradi značilnega ozkega dolinskega dna in precej strmih pobočij ni, so le
posamezne hiše. Na območju Cerkljanskega hribovja je leta 2007 živelo 4424 prebivalcev
(Statistični urad RS).
Idrijsko hribovje je del sredogorskega sveta, ki prehaja iz alpskega v dinarski svet. Na
severu ga omejujejo Julijske Alpe, na vzhodu Cerkljansko in Škofjeloško hribovje, na jugu
Trnovski gozd in na severozahodu Banjšice. Precejšen del ozemlja predstavlja uravnan kraški
svet, v katerega so reke in potoki vrezali debrske doline in grape ter ga razkosali v posamezne
planote, med drugimi tudi Šebreljsko (Slovenija ‒ pokrajine in ljudje, 1998).
Meja med Šebreljsko planoto, kot delom Idrijskega hribovja in Cerkljanskim hribovjem
poteka po dolini reke Idrijce. Planotast svet, ki se strmo dviga nad levim bregom Idrijce, je
večinoma grajen iz karbonatnih kamnin.
Za območje Šebreljske planote so, zaradi višje nadmorske višine v primerjavi z dolinami,
značilni večja količina padavin in nižje temperature. Na območju pade od 1800 do 2500
milimetrov padavin, medtem ko srednja letna temperatura znaša med 6 in 8 °C (Klimatološka
postaja Vojsko 1960‒1991); (ARSO–Vojsko, 2011).
Zaradi neugodnega prometnega položaja in odmaknjenosti od lokalnih središč je območje
redko poseljeno. V severozahodnem delu Idrijskega hribovja, ki pripada občini Cerkno, sta le
naselji Šebrelje in Jagršče s skupno 364 prebivalci (podatki za leto 2007); (Statistični urad
RS).
Dolina reke Idrijce poteka v smeri jugovzhod-severozahod in deli območje občine Cerkno
na dve naravnogeografski enoti, ki se med seboj razlikujeta v kamninski zgradbi in posledično
v reliefnih oblikah. Cerkljansko hribovje leži na desnem, Šebreljska planota pa na levem
bregu Idrijce. Šebreljsko planoto kljub temu, da je upravno del občine Cerkno,
naravnogeografske regionalizacije zaradi njenih dinarskih potez uvrščajo k Idrijskem hribovju
(Mavri, 2007).
Dolinsko dno reke Idrijce je na območju občine Cerkno ozko, zato v dolini ni večjih naselij.
V dolini Idrijce so tri manjša naselja. Travnik s 56 prebivalci ter Straža in Reka s skupno 196
prebivalci (popis prebivalstva 2002, Statistični urad RS, 2010). Večina stanovanjskih hiš v
omenjenih naseljih je postavljenih izven poplavnega območja reke Idrijce.
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2.2.1.

Naravnogeografske značilnosti

Klimatske značilnosti
Ozemlje občine Cerkno ima zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije, za
katerega je značilna povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in -3°C, povprečna
temperatura najtoplejšega meseca med 15 in 20°C in višje povprečne oktobrske temperature
od povprečnih aprilskih (Ogrin, Plut, 2009).
Povprečne letne temperature se na območju občine Cerkno gibljejo med 4 in 12°C. V
najvišjih predelih Porezna in Črnega vrha so temperature najnižje (4‒6°C). Najvišje povprečje
letnih temperatur je v dolini Idrijce, dolvodno od naselja Lazec, kjer povprečne temperature
zaradi vpliva submediteranskega podnebja, ki se širi po Soči in Idrijci, znašajo 10‒12°C. Od
dna dolin Cerknice in Idrijce do nadmorske višine približno 1000 metrov se povprečna letna
temperatura giblje v intervalu 8-10°C (Slovenija – Pokrajine in ljudje, 1998).
Glede temperatur izstopa termalni pas na prisojnih pobočjih med 600 in 800 m nadmorske
višine, kjer povprečna letna temperatura znaša 8,3°C. Manj ugodne temperaturne razmere so
na vetrovnih slemenih (Slovenija – Pokrajine in ljudje, 1998).
Za zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije je značilen submediteranski
padavinski režim z glavnim padavinskim viškom jeseni in drugotnim na prehodu iz pomladi v
poletje (Ogrin, 1996). Najmanjša količina padavin je na območju občine Cerkno značilna za
prehod iz zime v pomlad ter v poletnih mesecih. Povprečna letna količina padavin znaša med
1300 in 2800 milimetrov (Meteorološki letopisi 2000‒2008 ).
Na razporeditev količine padavin na Cerkljanskem pomembno vpliva lega. Dna dolin
prejmejo okoli 1600 milimetrov padavin, zaradi orografskih učinkov pa sta najbolj namočena
območje Porezna in skrajni jug Šebreljske planote, kjer v letnem povprečju pade med 2000 in
2500 milimetrov padavin (Mavri, 2007; Meteorološki letopisi 2000-2008); (slika 4).
Slika 4: Povprečna mesečna količina padavin 2000‒2008*.

Povprečna mesečna količina padavin (mm)
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Vir: Meteorološki letopisi 2000‒2008.
*Osemletni niz (2000‒2008) je bil uporabljen, ker se je lokacija padavinskih postaj skozi čas
večkrat spremenila.
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Na območju občine Cerkno sta v Cerkljanskem hribovju postavljeni dve padavinski postaji, in
sicer v Cerknem in na Bukovem. Podatki klimatološke postaje Vojsko, ki se nahaja izven
proučevanega območja, so uporabljeni zaradi primerjave podnebnih značilnosti med
Cerkljanskim in Idrijskim hribovjem ter zaradi primerjave v količini padavin na različnih
nadmorskih višinah. Iz slike 4 je razvidno, da je v obdobju od 2000 do 2008 najmanjša
količina padavin padla v Cerknem, največja pa na Vojskem. Količina padavin se povečuje z
nadmorsko višino.
Podnebje s primarnim padavinskim viškom v obliki dolgotrajnih padavin v jesenskem delu
leta povzroča visoke vode hudourniških potokov na Cerkljanskem. V poletnih mesecih
vodostaj vodotokov zaradi segretosti ozračja višajo močni nalivi, v hladnem delu leta pa
kombinacija dolgotrajnih padavin na taljenje snežne odeje.
Podnebne značilnosti na območju občine Cerkno so ugodne za uspevanje gozda. Na
Cerkljanskem je 8008 hektarjev gozdov, od tega je 1551 hektarjev zavarovanih kot varovalni
gozd (Program priprave strategije prostorskega razvoja, 2005).

Reliefne in geološke značilnosti
Reliefno je Cerkljansko hribovit svet vzdolž Cerknice in srednjega toka Idrijce. Območje ima
značaj prehodnega hribovskega sveta, kjer sta zastopani tako predalpska kot dinarska zgradba
površja. Na oblikovanost reliefa vplivajo tektonski prelomi (Cerkljanski, Bukovski, Otaleški)
ter pestra geološka podlaga, zaradi katere je površje razčlenjeno s številnimi ozkimi dolinami
in težko prehodnimi grapami (Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač listov Kranj in Videm,
1986). Visoke planote nad reko Idrijco so kljub izrazito planotastemu značaju razgibane s
kopastimi vzpetinami (Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega
načrta občine Cerkno na varovana območja, 2010).
Na ozemlju občine Cerkno prevladujejo triasne kamnine, ki gradijo 79% celotnega ozemlja.
Kamnine na proučevanem območju so karbonske do neogenske starosti.
Cerkljansko hribovje se najvišje povzpne v severnem delu z vrhom Poreznom (1632 m) ter
sosednjima Kojco (1303 m) in Črnim vrhom (1291 m). Vzpetine v južnem in vzhodnem delu
Cerkljanskega hribovja so nižje in z izjemo Bevkovega vrha (1051 m) ne presegajo 1000
metrov nadmorske višine. Območje občine Cerkno, ki pripada Idrijskemu hribovju, se
najvišje povzpne na Velikovcu (1079 metrov) na Šebreljski planoti.
Slaba tretjina ozemlja občine Cerkno sega do nadmorske višine 600 metrov. Gre za dolinska
dna vodotokov in spodnje dele pobočij v občini. Najnižjo točko na Cerkljanskem, z
nadmorsko višino 220 metrov, predstavlja sotočje Idrijce in njenega desnega pritoka Dabrček,
ki priteče iz Bukovskega vrha. To je hkrati tudi izstopna točka reke Idrijce iz ozemlja občine
Cerkno. Struga reke Idrijce na tej točki naredi okljuk in smer svojega dotedanjega toka
(jugovzhod-severozahod) spremeni v smer sever-jug. Polovica ozemlja občine Cerkno po
nadmorski višini sega 600‒800 metrov visoko, šestina ozemlja ima nadmorsko višino višjo od
800 metrov.
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Slika 5: Nakloni površja v občini Cerkno.

Cerkljansko ima razgiban relief. Prevladujejo nakloni površja med 10 in 40° (slika 5).
Najvišje vrednosti naklonov se pojavljajo na pobočjih grap, ki jih prepredajo hudourniški
jarki, in sicer na desnem bregu Zakojške grape, južnem pobočju Porezna, na Cimprovki in
Kopi, Malem in Velikem Njivču, Drnovi na južnem pobočju Kojce, v dolini Idrijce dolvodno
od sotočja s Cerknico, kjer se dolina reke Idrijce strmo vzpenja proti Šebreljski planoti, ter na
pobočjih doline reke Cerknice, med izlivom Cerknice v Idrijco in naseljem Cerkno. Nakloni
so najblažji v dnu dolin, na območju Šebreljske planote ter v Cerkljanskem hribovju, kjer se
nakloni pobočij v višini 500–700 metrov nekoliko ublažijo. Naselja prevladujejo na območjih
z nakloni od 0 do 30 °.
Na območjih z velikimi nakloni padavinska voda hitreje odteka po pobočjih in povzroča
nastanek zemeljskih plazov, vendar pa nestabilnost površja ni odvisna samo od naklona,
temveč tudi od debeline prepereline in vrste kamninske podlage. Komac in Zorn (2007)
ugotavljata, da se zemeljski plazovi v Sloveniji najpogosteje pojavljajo v klastičnih kamninah
na intenzivno obdelanih pobočjih, z naklonskim kotom 10–30°.
Na Cerkljanskem je kamninska zgradba (slika 6), tako kot v ostalih slovenskih predalpskih
pokrajinah, zelo pestra. Gre za narivno in luskasto zgradbo, ki nakazuje mejo med Dinaridi in
Južnimi Alpami. Številni so manjši prelomi, ob katerih je ozemlje grudasto razkosano
(Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač lista Kranj, 1976).
Najstarejše kamnine karbonske starosti gradijo dve petini ozemlja občine Cerkno, in sicer levi
breg reke Cerknice v naselju Cerkno ter med sotočjem Cerknice z Babjo grapo in Podivjem,
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del zahodnega in južnega pobočja hriba Škofje do Vrhovčevega griča, Kladja in Nove
Oselice. Gre za skrilavi glinavec, kremenov peščenjak in drobnozrnat kremenov konglomerat,
na katerih se pogosto pojavljajo zemeljski plazovi in usadi. Teren je nestabilen.
Kamnine permske starosti (zgornjepermske žažarske plasti, ki jih sestavljajo apnenci in
dolomiti ter srednjepermski grӧdenski skladi, grajeni iz konglomerata, ki prehaja v rdečkast
peščenjak) se pojavljajo v pasu od Laniš, preko Bevkovega vrha, Pluženjske gore, Velikega
vrha in Babe do doline reke Cerknice. V manjših zaplatah so permske kamnine na površju na
zahodnem pobočju Škofja. Na Škofju se v grӧdenskih skladih pojavlja baker, ki so ga v
preteklosti tudi izkopavali (Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač lista Kranj, 1976).
Apnenec malo kje sklenjeno gradi večje površine. Ker se plasti apnenca menjavajo s plastmi
drugih kamnin, je na Cerkljanskem malo kraških pojavov. Apnenci z vložki roženca in
apnenčevih breč v kombinaciji s skrilavim glinavcem jurske in kredne starosti gradijo
območje med Cimprovko in Zakojško grapo, vključno z najvišjim vrhom Cerkljanskega,
Poreznom.
Dolomit in apnenec z nekaj primesmi konglomerata, tufa, skrilavega glinavca in peščenjaka
gradita območje od doline Idrijce med kmetijo pri Vojsku in naseljem Želin do doline potoka
Sevnica na vzhodu Šebreljske planote ter do naselja Šebrelje, Kurjega vrha in Črne Mlake.
Ozek pas se nato nadaljuje proti jugu preko Rovpajž. Južno od Šebreljskega vrha in v pasu od
Špika, preko Ravnega vrha in Kolovrata do Gornje vasi se pojavljajo apnenci z dolomitom in
peščenim skrilavcem.
Dobro četrtino ozemlja občine Cerkno gradijo dolomiti. Dolomitno površje prevladuje na
območju Podpleč, Lipnice, Kojce in v pasu, ki poteka čez Mali in Veliki Njivč, Drnovo,
Slevo, prek Trebenč do Lamka.
Kisle vulkanske kamenine (keratofir, tuf in kremenov porfir) gradijo sklenjen pas med
Šebreljskim vrhom in Stopnikom. V obliki krp so prisotne tudi severno od naselja Cerkno
(Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač listov Kranj in Videm, 1986).
Keratofir, porfir, porfirit in njihovi piroklastitit z vložki apnenca so na površju vidni v
sklenjenem pasu med Trebenčami in Novaki. Za omenjene kamnine je značilna struktura z
različno kristaliziranimi mikroplastmi (Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač lista Kranj,
1976).
Psevdoziljski skladi gradijo območje jugovzhodno od Porezna. Gre za manj odporne temno
sive skrilave glinavce in kremenov peščenjak, ki prehajajo v tufe z vložki z apnenca (Osnovna
geološka karta SFRJ, Tolmač lista Kranj, 1976). Psevdoziljski skladi na zahodu prehajajo v
podoben pas skrilavega glinavca, peščenjaka in apnenca (Osnovna geološka karta SFRJ,
Tolmač listov Kranj in Videm, 1986), kjer so se na območju vasi Gorje v preteklosti sprožali
večji zemeljski plazovi.
Površje med levim bregom Cerknice in desnim bregom reke Idrijce v veliki meri gradijo
nekarbonatne kamnine. Skrilavi glinavci in peščenjaki južno od naselja Cerkno, v smeri proti
dolini Idrijce, prehajajo v različne apnence in dolomite.
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Razlika med kamninsko zgradbo Cerkljanskega in Idrijskega hribovja je v zastopanosti
karbonatnih kamnin. Kljub temu, da se apnenci in dolomiti pojavljajo v obeh hribovjih, so v
večjem deležu prisotni na Šebreljski planoti, ki tudi reliefno daje vtis kraške planote.
Na Cerkljanskem so plazenju najbolj podvrženi karbonski skrilavi glinavci in peščenjaki ter
triasni pas, kjer se menjajo plasti skrilavega glinavca, kremenovega peščenjaka, skladovitega
apnenca in tufa. Do plazenja pride predvsem ob intenzivnih padavinah, ko povečan porni tlak
zmanjša medzrnske sile v preperelini, kar poveča možnost zdrsa (Ažman Momirski et al.,
2008).
Slika 6: Geološka karta občine Cerkno.
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Slika 7: Legenda geološke karte občine Cerkno.

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmač listov Kranj in Videm, 1986; Osnovna geološka
karta SFRJ, Tolmač lista Kranj, 1976.
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Hidrogeografske značilnosti vodotokov
Večina Cerkljanskega in Idrijskega hribovja sodi v porečje Idrijce, ki na ozemlje občine
Cerkno priteče v svojem srednjem toku. Vode Idrijce in njenih pritokov se kot del porečja
Soče odvajajo v jadransko povodje. Potok Porezen na severu Cerkljanskega odteka proti reki
Bači, Podplečica spada v porečje Poljanske Sore in s tem v črnomorsko povodje.
Slika 8: Vodotoki in najvišji vrhovi v občini Cerkno.

Vode na območju občine Cerkno tečejo po številnih dolinah in grapah, planote pa so brez
površinskih vod ali zgolj s posameznimi izviri in potočki. Pomembnejši vodotoki (slika 8) na
območju občine so poleg Cerknice in Idrijce še Zapoška, Oresovka, Zaganjalščica, Luknjica,
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Hobovščica, Trševka, Črna, Sevnica, Otuška in Čerinščica (Presoja sprejemljivosti vplivov
izvedbe Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno na varovana območja, 2010). Na
Cerkljanskem je skupno 255 kilometrov vodotokov, ki so vsi hudourniškega tipa. Gostota
rečne mreže v občini Cerkno znaša 1,94 km/km2, kar je nad slovenskim povprečjem (1,33
km/km2).
Idrijca je levi in hkrati najdaljši pritok reke Soče. Od izvira na Vojskarski planoti stalno
spreminja smer svojega toka. Na območje občine Cerkno priteče v dinarski smeri in to smer
drži do naselja Reka, od koder v smeri proti Trebuši smer svojega toka obrne proti
jugozahodu. Povprečen pretok reke Idrijce pri naselju Trebuša znaša 21 m3/s (Idrijca, 2011).
Idrijca je s svojimi pritoki razčlenila Idrijsko in Cerkljansko hribovje ter v območje vrezala
globoko debrsko dolino.
Slika 9: Povprečni mesečni srednji pretok Idrijce in Cerknice (1999‒2006).

Vir: Hidrološki letopisi 1999‒2006.
Idrijca in Cerknica imata po Hrvatinu (1998) poteze dinarskega snežno-dežnega režima (slika
9). Za dinarski dežno-snežni režim sta značilna dva viška in dva nižka. Viška v zgodnji
spomladi in pozni jeseni sta enako izrazita, pri nižkih pa primarni nastopi poleti, manj izrazit
sekundarni pa pozimi (Frantar, 2005). Prvi spomladni višek je posledica taljenja snega v višjih
legah, medtem ko je izrazitejši jesenski višek posledica frontalnih padavin, značilnih za
jesenski čas.
Povprečni letni vodostaj Cerknice znaša 125 centimetrov, ob neurju 18. septembra 2007 je
vodostaj na merilni postaji Cerkno III dosegel višino 187 centimetrov (slika 10); (Arhiv
površinskih voda, 2007).
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Vodostaj (cm)

Slika 10: Vodostaj reke Cerknice septembra 2007, merjen na vodomerni postaji Cerkno III.
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Vir: Arhiv površinskih voda, 2007.
Analiza hidrogeografskih razmer je pomembna za ugotavljanje maksimalnega vodostaja in
pretoka vodotoka ter količine plavja, ki ga je vodotok zmožen prenašati. Velika količina
plavja ob mostovih in prepustih poveča poplavno ogroženost, saj lahko velika količina plavja
močno zmanjša prepustnost vodne infrastrukture.
Vodotoki na območju občine Cerkno so hudourniškega tipa. Za hudournike je značilno, da se
ob intenzivnih kratkotrajnih padavinah njihova struga hitro napolni, ob prenehanju padavin pa
hitro odteče.
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2.2.2.

Družbenogeografske značilnosti

Cerkljansko je za slovenske razmere redko poseljeno območje, saj je leta 2007 na enem
kvadratnem kilometru živelo 38 prebivalcev (slovensko povprečje znaša 100
prebivalcev/km2). Število prebivalcev se zmanjšuje (Statistični urad RS, 2010). Po zadnjem
popisu prebivalstva leta 2002 je v občini Cerkno v 30 naseljih v 1616 gospodinjstvih živelo
5.040 prebivalcev, od tega 33% v občinskem središču (Statistični urad, 2010). V naselju
Cerkno so locirane vse ustanove in dejavnosti lokalnega pomena (občinska stavba, pošta,
banka, trgovine, frizerski saloni, gostilne, muzej, bazen, hotel, osnovna šola, vrtec, gasilski
dom).
Gospodarstvo občine Cerkno je primarno usmerjeno v industrijsko proizvodnjo
elektrotermičnih aparatov. Tovarna Eta zaposluje 10% celotnega prebivalstva občine. Objekti
tovarne so postavljeni v naselju Cerkno, ob Cerknici in njenem pritoku Zapoški. Prebivalstvu
je zaposlitev do leta 2010 nudila tudi pohištvena industrija, katere proizvodne hale so locirane
neposredno ob Cerknici. Gospodarsko vedno bolj pomembne postajajo terciarne dejavnosti
(turizem, gostinstvo). Turistična dejavnost na Cerkljanskem je povečana v času trajanja
smučarske sezone v Smučarskem centru Cerkno. Število turistov se zaradi modernizacije
turistične infrastrukture od leta 1994 dalje povečuje. Smučišče s pripadajočo infrastrukturo je
locirano na hribu Črni vrh, v severovzhodnem delu cerkljanske občine.
Cerkljansko je prometno odmaknjen in slabo dostopen del Slovenije. Glavne cestne povezave
potekajo po dolinah Cerknice in Idrijce, na katere so priključene lokalne in krajevne ceste
(slika 1). Glavna državna cesta II. reda Kalce‒Robič, imenovana »Keltika«, med Idrijo in
Tolminom, v dolžini 12,4 kilometra, (Dolžine cest po kategoriji, 2007) prečka ozemlje
cerkljanske občine (Mavri, 2007). Cerkljansko z Gorenjsko povezujeta cesta čez prelaz Kladje
in turistična cesta, ki iz Cerkna v dolžini 11,7 kilometrov, vodi do Smučarskega centra Cerkno
in dalje proti Davči. Dolžina regionalne ceste I. reda, ki poteka med Želinom in prelazom
Kladje, znaša 13,7 kilometrov (Dolžine cest po kategoriji, 2007). Na ozemlju občine Cerkno
je 143 kilometrov javnih poti in 110 kilometrov lokalnih cest (Presoja sprejemljivosti vplivov
izvedbe Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno na varovana območja, 2010).
Razpršenost in skupna dolžina cest na Cerkljanskem nakazujeta redko poseljenost občine
glede na njeno površino.
Po podatkih Direkcije RS za ceste o prometnih obremenitvah za leto 2007 so najbolj
obremenjene prometnice v občini tiste, ki povezujejo občinsko središče z okoliškimi naselji
ter centri v sosednjih občinah (Idrija in Tolmin). Najbolj obremenjene so relacije
Idrija‒Cerkno, Tolmin‒Cerkno ter Cerkno‒preko prelaza Kladje. Na teh relacijah znaša
povprečni letni dnevni promet med 1000-3000 vozil (Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe
Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno na varovana območja, 2010).
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3. TEORETIČNE OSNOVE

3.1.

Zemeljski plazovi

Izraz zemeljski plaz ima več pomenskih razločkov. V najširšem smislu pomeni premik gmote
kamenja, prsti, prepereline. Pomeni tudi nanos gradiva, ki je nastal s plazenjem, hkrati pa
označuje tudi vdolbino na območju oziroma območje, kjer so plazovi pogost pojav (Ažman
Momirski et al., 2008, str. 156).
Monografija Zorna in Komaca Zemeljski plazovi v Sloveniji iz leta 2008 zemeljske plazove,
pojmovane v najširšem smislu, po načinu premikanja deli na plazenje, tok in padanje. Za
plazenje je značilno, da se preperelina, nesprijete in trdne kamnine pod vplivom gravitacije
pomikajo v blokih, medtem ko tok delce, ki so med seboj neodvisni, pomika po pobočju
navzdol. Padanje je značilno za trdne kamnine. Gradivo se premakne s prostim padanjem po
zraku.
Pojem plazenje združuje tri oblike pobočnih procesov to je usade, zemeljske plazove in
kamnite zdrse. Razlika med njimi je v sestavi gradiva, hitrosti premikanja materiala po
pobočju, vsebnosti vlage v materialu, obsegu in globini splazenega materiala (Zorn, Komac,
2008).
Zorn in Komac v knjigi Zemeljski plazovi v Sloveniji (2008) zemeljski plaz v ožjem smislu
opredeljujeta kot gmoto, ki po pobočju ali zdrsne po ploskvi, ki poteka med dvema plastema
in je vzporedna s pobočjem ali pa se premakne po več drsnih ploskvah polkrožne oblike, ki s
pobočjem niso vzporedne. Večina gmote, za katero je značilno počasno do zelo hitro
premikanje in nizka do zmerna vsebnost vlage, med plazenjem ostane nepremešane.
Usadi in zemeljski plazovi po večini nastanejo pod zgornjimi, konveksnimi deli pobočij
oziroma na pobočjih pod njimi. Posebej značilni so za povirne dele dolin in grap, kjer
nastajajo na območjih z dovolj strmimi in od temen slemen dovolj oddaljenimi pobočji. Zorn
in Komac (2008) ugotavljata, da zemeljski plazovi povečujejo naklon pobočij, s čimer se
spreminja tudi prevladujoča ukrivljenost. Iz konveksnih delov pobočij se oblikujejo
premočrtni deli.
V diplomskem delu je izraz zemeljski plaz opredeljen kot premik gmote kamenja, prsti,
prepereline s plazenjem, tokom oziroma padanjem. Pojem zemeljski plaz združuje usade,
kamnite zdrse in zemeljske plazove v ožjem smislu.
V Sloveniji naj bi bilo med 7000 in 10000 aktivnih zemeljskih plazov, kar pomeni 0,4 plaza
na kvadratni kilometer. Četrtina med njimi ogroža infrastrukturo ter objekte (Ribičič, Buser,
Hoblaj, 1994). Največji zemeljski plazovi so se v Sloveniji sprožili jeseni v letih 1990 in
2000. Novembra 2000 sta nastala plaz nad Logom pod Mangartom, ki je kasneje prešel v
drobirski tok ter plaz nad Lokavcem v Vipavski dolini. Leta 1990 se je pod Olševo ponovno
aktiviral Macesnikov plaz.
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3.1.1.

Vzroki in povodi pojavljanja zemeljskih plazov

Zemeljski plazovi so eden vidnejših pojavov današnjega preoblikovanja površja (Ogrin, Plut,
2009), vendar je njihov pojav le redko posledica izjemnih dogodkov, kot so potresi ali močne
padavine. Taki izjemni dogodki so v večini primerov le povod oziroma sprožitelj pobočnega
procesa. Za razumevanje geomorfnega dogajanja je zato potrebno ločevati med vzroki
(povzročitelji) in povodi (sprožitelji) pobočnih procesov (Zorn, Komac, 2008).
Na nestabilnost terena opozarjajo številni kazalci, kot na primer valovito površje pobočij
(slika 12), drevesa, ki na pobočjih rastejo v vse smeri (slika 11), razpoke na cestah in drugih
objektih.
Slika 11: "Pijana" drevesa v Cerknem, na južnem pobočju Brdc.

Avtorica: Grum, A., 2010.
Slika 12: Valovito površje v Cerknem, na severnem pobočju Brdc.

Avtorica: Grum, A., 2008.
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Vzroki (povzročitelji) pojava zemeljskih plazov so tisti dejavniki, ki daljši čas delujejo na
območje sprožitve ter krhajo ravnovesje in stabilnostne razmere na pobočju. Od vzrokov je
odvisna količina sproženega gradiva.
Dejavnik, ki dokončno podre dinamično ravnovesje v sistemu, je povod (sprožitelj). Deluje le
kratek čas in odloča o času sprožitve (Zorn, Komac, 2008). Po sprožitvi se na območju
vzpostavi dinamično ravnovesje na novi ravni, ki vztraja toliko časa, dokler ga vzroki ne
privedejo do novega praga, povod pa ga sune preko (Komac, Zorn, 2007).
Za pojav zemeljskih plazov sta najpomembnejša dva dejavnika (vzroka): trdnost kamnine in
zemeljska težnost. Zemeljska težnost povzroča premikanje gradiva v nižjo lego, trdnost
kamnine pa to preprečuje. Razmerje med tema silama se spreminja zaradi vsebnosti vode, ki
pobočje obteži in vpliva na sprijetost gradiva, ter zaradi antropogenih dejavnosti. Do zdrsa
pride vzdolž ploskve znotraj gradiva v trenutku, ko komponenta sile teže, ki deluje v smeri
pobočja, prevlada nad silo trenja, ki zavira drsenje (Zorn, Komac, 2008).
Vzroki za pojav zemeljskih plazov se delijo na geološke in morfološke (slika 13). Geološki
dejavniki združujejo značilnosti kamninske podlage, ki vplivajo na zmanjšano trdnost
kamnin. Morfološki dejavniki predstavljajo tiste značilnosti površja, ki povodom omogočijo
hitrejši premik gradiva v nižjo lego (naklon, gostota hidrogeografske mreže, neporaslost
površja …).
Slika 13: Vzroki pojavljanja zemeljskih plazov.

VZROKI
-

-

GEOLOŠKI DEJAVNIKI
Nestabilne kamnine in preperelinska plast.
Preperele kamnine.
Tektonsko poškodovane kamnine.
Razpoke, plastnatost in skrilavost kamnin.
Velike razlike v prepustnosti in trdnosti kamnin.
Tektonsko dvigovanje terena.
MORFOLOŠKI DEJAVNIKI
Erozija (rečna, vetrna, ledeniška).
Naklon pobočja.
Ukrivljenost pobočja.
Usmerjenost pobočja.
Prisotnost hidrografske mreže.
Odsotnost vegetacije.

Prirejeno po: Čarman, 2009; Komac, Zorn, 2008; Komac, 2005.
Pojav, ki povzroči destabilizacijo gradiva na pobočju, se imenuje povod. Povodi (slika 15) so
trenutni dogodki, ki tako intenzivno vplivajo na razmere nekega območja, da za stalno
spremenijo njegovo stanje in s tem povzročijo splazitev mase (Zorn, Komac, 2008; Komac,
2005). Plazove lahko sprožijo naravni dejavniki, kot so potresi, neurja, vulkanski izbruhi in
podobno. Sprožitelj je lahko tudi človek (slika 14), ki z nepravilnimi posegi v pobočje poruši
njegovo stabilnost (gradnja poti, sečnja, izkopi …).
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Slika 14: Zgornji odlomni rob plazu, nastal zaradi nasujta odpadnega materiala na hribu Brdce v Cerknem.

Avtorica: Grum, A., 2011.
Med povodi za pojav plazov je potrebno izpostaviti obilne in intenzivne padavine, ki so
najpogostejši sprožitelj plazov v Sloveniji. Obilica vode namoči preperelino, kar zmanjša
njeno stabilnost (poveča se vzgonski tlak, zmanjša se sila med zrni vzdolž potencialnih drsnih
ploskev). S tem se na pobočju poruši ravnovesje. Poveča se možnost zdrsa. Na sprožitev
plazov vpliva tudi začetna vsebnost vode v tleh, saj je tako za zdrs potrebna manjša količina
padavin (Zorn, Komac, 2008). Povprečna letna količina padavin neposredno ne vpliva na
plazenje oziroma vpliva le v povezavi s kratkotrajnimi intenzivnimi padavinami (Zorn,
Komac, 2008).

26

Slika 15: Sprožitelji zemeljskih plazov.

POVODI

-

-

-

NARAVNI DEJAVNIKI
Vremenska dogajanja:
ekstremne padavine (močne in/ali dolgotrajne),
poplave.
Hitre temperaturne spremembe:
taljenje snega,
tajanje in zmrzovanje tal,
nabrekanje in izsuševanje tal.
Drugi naravni dejavniki:
potresi,
vulkanski izbruhi,
odstranitev vegetacije (požari, suša).
ANTROPOGENI DEJAVNIKI
Izkopi na pobočjih ali ob vznožjih pobočij,
obremenitve pobočij (gradnja na nestabilnih pobočjih),
povečanje naklona pobočij,
razbremenitve vznožij pobočij,
odstranjevanje vegetacije (sečnja gozdov),
namakanje,
črpanje podzemne vode,
odvajanje vode v tla,
površinsko in podzemno rudarjenje,
vibracije zaradi prometa, gradbenih dejavnosti, vojaške aktivnosti,
kmetovanje (terasiranje pobočij, čezmerna paša).

Povzeto po Zorn, Komac, 2008; Čarman, 2009.
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Slika 16: Verjetnost pojava zemeljskih plazov v Sloveniji.

Vir: Geološki zavod Slovenije, 2010.
V Sloveniji zemeljski plazovi nastajajo predvsem v hribovitih in gričevnatih pokrajinah.
Značilni so za Škofjeloško, Idrijsko, Cerkljansko in Posavsko hribovje ter za nekatera flišna
območja, kot so Koprska in Goriška brda ter Vipavska dolina. Pogosti so v Julijskih,
Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah. Plazovi se sprožajo tudi na območjih, kjer so na
površju metamorfne kamnine (Pohorje, Kobansko, Karavanke) ali skrilavi glinavci (okolica
Ljubljane). Relief pa preoblikujejo tudi v gričevjih severovzhodne Slovenije, ki jih gradijo
terciarne kamnine (laporovec, pesek, peščenjak, prod in konglomerat). Plazenju so manj
podvržene kraške pokrajine ter kotline, široke doline in ravnine (Komac, Zorn, 2009b).
Karta verjetnosti pojavljanja plazov (slika 16) prikazuje prostorsko razporeditev 6-stopenjske
lestvice verjetnosti pojava plazov v Sloveniji. Iz karte je razvidno, da je na 7% ozemlja
Slovenije verjetnost pojava plazov zelo velika, 17% države grozi velika verjetnost pojavljanja
plazov, 10% je območij s srednje veliko verjetnostjo pojavljanja. 21% ozemlja Slovenije
pripada območjem z majhno verjetnostjo sprožitve plazov, 17% pa je območij z zelo majhno
verjetnostjo pojava plazov. Na 28% ozemlja Slovenije pojavljanja plazov karta ne predvideva
(Ribičič et al, 2005)
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3.1.2.

Vrste, sestava in lastnosti zemeljskih plazov

Zorn in Komac v knjigi Zemeljski plazovi v Sloveniji (2008) in v monografiji Pobočni
procesi in človek (2007) razlikujeta sedem vrst zemeljskih plazov. Zemeljske plazove delita
glede na: sestavo gradiva, hitrost plazenja, velikost, globino, način premikanja, vrsto gradiva
in glede na dejavnost.
Najbolj običajna je delitev zemeljskih plazov glede na sestavo gradiva. S plazenjem se
praviloma premakne nevezano gradivo (preperelina), vendar pa se na enak način lahko
premakne tudi trdna kamnina. Takšen premik poteka vzdolž drsne ploskve znotraj kamnine,
na primer vzdolž kamninskih plasti ali na stiku z drugo kamnino. Pojav se imenuje kamniti
zdrs, uvrščamo pa ga med skalne podore.
Glede na hitrost plazenja razlikujemo: trenutne zdrse, hitro plazenje (poteka s hitrostjo nekaj
centimetrov na uro) in počasno plazenje (poteka s hitrostjo nekaj milimetrov na uro).
Zemeljski plaz se lahko giblje s prekinitvami, ki so odvisne od zunanjih dejavnikov, večinoma
padavin.
Delitev glede na velikost izpostavlja manjše zemeljske plazove, imenovane usadi. Travna
ruša in do 1 meter debela plast prepereline se premakneta v enem kosu, skoraj brez
deformacij. Počasen premik, pri katerem se zemeljska gmota premeša, je zemeljski plaz.
Slika 17: Usad na cesti Cerkno‒Zakriž.

Na
lokalni
cesti
Cerkno‒Zakriž, se je ob
neurju septembra 2010
zaradi večje količine
padavin sprožil usad, ki
je oviral promet.

Avtorica: Grum, A., 20. 9. 2010.
Glede na globino razlikujemo plitve zemeljske plazove, ki zajemajo le preperelino in globoke
zemeljske plazove, ki poleg prepereline obsegajo tudi matično podlago. Najgloblji zemeljski
plazovi v Sloveniji dosegajo debelino več deset metrov, plitvi pa so po večini globoki le nekaj
metrov.
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Ribičič, 2002 glede na globino razlikuje:
- zelo globok plaz (od več deset do več kot 100 m),
- globok plaz (od 5 do 10 m),
- srednje globok plaz (od 2 do 5 m),
- plitev plaz (od 0,5 do 2 m),
- zdrs prsti (od 0 do 0,5 m).
Po načinu premikanja razlikujemo rotacijsko (slika 18) in translacijsko (slika 19) plazenje.
Najpogostejši so rotacijski zemeljski plazovi s krožno drsno ploskvijo, ki nastanejo v
homogeni kamnini ali preperelini, ki jo sestavljajo glinasti, meljasti ali peščeni sedimenti. Za
translacijske zemeljske plazove je značilno, da je drsna ploskev vsaj približno vzporedna s
pobočjem, zaradi česar pride do premika gradiva v enem kosu (Komac, Zorn, 2007).
Slika 18: Rotacijsko polzenje.

Slika 19: Translacijsko polzenje.

Vir: Čarman, 2009.

Vir: Čarman, 2009.

Zemeljske plazove delimo tudi glede na vrsto gradiva. Plazenju so najbolj podvrženi glina,
melj, pesek, prod, grušč, prst in preperelina. Zemeljski plazovi pogosto vsebujejo različno
gradivo.
Glede na dejavnost razlikujemo aktivne, umirjene in fosilne zemeljske plazove. Aktivni
zemeljski plaz se premika s krajšimi ali daljšimi prekinitvami. Umirjeni zemeljski plaz se ne
premika več, fosilni (star) zemeljski plaz pa razkriva nagubano ali grbinasto površje. Na njem
so manjši krajevni zdrsi, površje je lahko mokrotno (Komac, Zorn, 2007).
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3.1.2.1.

Sestava in lastnosti zemeljskih plazov

Zemeljski plaz nastane s premikom zemeljskih gmot zaradi delovanja gravitacije in drugih
dejavnikov. Ko določeni dejavniki porušijo ravnovesje na pobočju, v zgornjem delu
destabiliziranega pobočja nastane drsna ploskev, po kateri gradivo zdrsne v nižjo lego
(Komac, Zorn, 2007).
Plazeča gmota je zaradi oblike podlage, vrste, plastičnosti, trdnosti in namočenosti gradiva
različnih oblik. Po sprožitvi lahko na zemeljskem plazu izločimo značilne elemente: zgornji
odlomni rob, telo, noga in peta (slika 20); (Komac, Zorn, 2007; Čarman, 2009). Zgornji del
zemeljskega plazu se imenuje zgornji odlomni rob (1). Odlomni rob je strma, izrazita
reliefna oblika, nad katero so pogoste zaledne razpoke (2) različnih oblik in obsega.
Območje praznjenja, imenovano tudi telo plazu (3), je različnih oblik. Njegovo površje je
lahko vbočeno, izbočeno ali premočrtno.
Smer premikanja plazu kažejo razpoke vzdolž stranskih odlomnih robov, ki so lahko
vzporedne s smerjo plazenja ali pa se širijo navzven. Razpoke so lahko prečne (4) ali
vzdolžne (5). Razpoke, vdolbine in izbokline nastanejo na površju zemeljskega plazu in ga
delijo na posamezne grude. Grude so lahko nespremenjene, na njih še raste prvotno
rastlinstvo. V osrednjem in spodnjem delu plazu pa se rastne razmere pogosto spremenijo. Z
gubanjem in narivanjem nastanejo grebeni z vmesnimi kotanjami, v katerih se zadržuje voda.
Pri narivanju se mehko gradivo naguba, trdno pa razpoka.
V spodnjem delu plazu, kjer se gradivo kopiči (6), se zaradi povečanega trenja spremeni
oblika gradiva. Nastanejo razpoke in pride do gubanja. Na skrajnem spodnjem delu, peti (7),
se gradivo lahko nagrbanči in izrine podlago, lahko pa sega čez njo in oblikuje narivni rob.
Peta se lahko razlije ali oblikuje v obliki jezika ali pahljače (Komac, Zorn, 2007).
Slika 20: Shematski prikaz zemeljskega plazu z značilnimi elementi.

Prirejeno po Čarman, 2009.
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3.1.3.

Geografski učinki zemeljskih plazov

Zemeljski plazovi so viden eksogeni proces današnjega preoblikovanja površja. V pokrajini
povzročajo spremembe na mestu nastanka, na območju potovanja gradiva in na območju
odlaganja oziroma akumulacije gradiva (Komac, Zorn, 2007). Imajo vpliv tako na naravo kot
na človeka. Medtem ko so neposredni naravnogeografski (slika 21) in družbenogeografski
(slika 22) učinki posledica premikanja gradiva, do pojava posrednih učinkov pride po
odložitvi splazelega materiala. Družbenogeografski učinki predstavljajo škodo, ki jo zemeljski
plazovi povzročijo lastnini prebivalcev.
Slika 21: Neposredni in posredni naravnogeografski učinki zemeljskih plazov.

NARAVNOGEOGRAFSKI UČINKI
Neposredni učinki (nastanejo zaradi premikanja
gradiva po pobočju)
- Spremembe reliefnih oblik na mestih sprožitve.
- Poškodbe na poti plazu:
· nastanek razpok, vzporednih z
odlomno ploskvijo,
· reliefne poškodbe,
· poškodbe na vegetaciji in prsti.
- Poplave in udarni valovi.
- Zračni udari.

Posredni učinki (nastanejo po odložitvi gradiva)
-

-

-

-

Sprememba morfologije območja (kupi
premaknjenega gradiva na pobočjih in v dnu
dolin).
Usedanje jezerskih sedimentov.
Zamočvirjena območja za odloženim gradivom.
Preboji odloženega gradiva. Pogosto nastanejo
v obliki »katastrofalnih« dogodkov, ki lahko
bolj preoblikujejo pokrajino kot pobočni proces
(udarni valovi, povečana erozijska moč
vode…).
Spremembe hidroloških razmer na mestu
odložitve:
· izviri pod odloženim gradivom,
· prestavitev vodotokov zaradi zasutja
stare struge,
· spremembe v odtoku.
Spremembe prsti in vegetacije.
Spremembe mikroklime:
· sprememba ekspozicije in naklona
manjših reliefnih oblik in s tem
temperaturnih razmer,
· krajevne zajezitve hladnega zraka v
konkavnih oblikah,
· povečanje vlage v zraku zaradi
nastanka jezer ali močvirnih območij,
stoječe vode vplivajo na temperaturo v
okolici.

Povzeto po: Komac, Zorn, 2007; Komac, Zorn, 2009.
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Slika 22: Neposredni in posredni družbenogeografski učinki zemeljskih plazov.

DRUŽBENOGEOGRAFSKI UČINKI
Neposredni (nastanejo zaradi premikanja gradiva
po pobočju)
- Poškodbe infrastrukturnih objektov.
- Poškodbe stanovanjskih in drugih objektov.
- Poplave in udarni valovi.
- Zasutje naselij.
- Uničenje in poškodovanje kmetijskih površin.

Posredni (nastanejo po odložitvi gradiva)
-

-

Vpliv na kulturno pokrajino (opuščanje
obdelave, ogozdovanje…).
Vpliv na razmestitev naselij.
Pregrade
kot
reliefne
prepreke
za
komunikacijo:
· prometne prepreke,
· politična, kulturna in jezikovna meja.
Izraba gradiva v industriji.
Hidroenergetska izraba.
Zemeljski plazovi ohranjeni v krajevnih in
ledinskih imenih, pripovedkah.

Povzeto po: Komac, Zorn, 2009; Komac, Zorn, 2007.

3.1.4.

Sanacijski ukrepi odprave poškodb, nastalih zaradi zemeljskih

plazov
Zemeljski plazovi so pobočni procesi, ki verjetno najpogosteje vplivajo na človeka, saj
neredko ogrožajo infrastrukturo in objekte. Čeprav bi morali več pozornosti nameniti
preventivi, je najpogostejši način ukrepanja še vedno sanacija, s katero se blažijo posledice
plazenja in s katero se poskuša zagotoviti trajno stabilnost tal (Komac, Zorn, 2007).
Pred pričetkom sanacije je potrebno izvesti nujne varnostne ukrepe, katerih pomemben
element je monitoring. Operativni del monitoringa izvajajo člani Civilne zaščite, ki spremljajo
spremembe na aktivnih zemeljskih plazovih (širjenje razpok, rušenje kamenja…). Strokovni
del monitoringa z ustrezno opremo izvajajo strokovnjaki. Namen strokovnega monitoringa je
prognoza nadaljnjega plazenja, izvajanje meritev pomikov plazu v globini in po površini ter
izvajanje meritev površinskih in talnih voda, ki namakajo plaz (Ribičič, 2002). Vzporedno z
monitoringom se izvajajo prvi začasni nujni ukrepi za zmanjševanje obsega in upočasnjevanje
plazenja, ki so povezani z zaščito ogroženega prebivalstva in objektov. Končna sanacija se
prične izvajati šele, ko so poznane lastnosti plazu, je predviden potek nadaljnjega plazenja ter
so raziskane geotehnične lastnosti območja plazenja (Ribičič, 2002).
Med najpogostejše sanacijske postopke po Ribičiču (2002) ter Zornu in Komacu (2007)
spadajo:
- Pregrupacija zemeljskih gmot z zmanjšanjem naklona pobočja, odstranitvijo materiala na
zgornjem delu plazu in obremenitvijo pete plazu.
- Ker zemeljski plazovi pogosto nastajajo v konkavnih reliefnih oblikah, je površje pogosto
mokrotno. Vodo se s površine plazu odvaja z neprepustnimi jarki, ki omogočajo hiter
odtok. Po umiritvi plazenja se uredi drenaža, po kateri odteka talna voda.
- Stabilizacija tal z namenom izboljšanja geomehanskih značilnosti plazu.
- Gradbeni posegi za preprečevanje nestabilnosti se uporabljajo, kadar plazu ni mogoče
sanirati z drugimi ukrepi. Najpogosteje uporabljene podporne konstrukcije so kamniti
zidovi, montažne konstrukcije (kašte), kamnite zložbe, podporni zidovi, rešeta, piloti in
zagatne stene.
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3.2.

Poplave

3.2.1.

O poplavah

Odtekanje padavinske vode pod vplivom sile teže po pobočjih navzdol, postopno zbiranje
vode v potoke, ki se stekajo v druga vodna telesa je naravni proces. Pri tem voda potencialno
energijo porablja za lasten tok, prenašanje materiala in za erozijsko delovanje (Natek, 2002).
Naravno odtekanje vode in hkratno prenašanje plavja večino časa poteka po rečnih strugah, ki
so v naravnih razmerah praviloma dovolj velike, da odvajajo vode tudi ob povišanem
vodostaju. Rečne struge pa kratkotrajnih maksimalnih količin vode in plavja ne morejo
odvajati. Ko se voda razlije po poplavni ravnici vodotoka (Natek, 2005), govorimo o
poplavah. Poplave so eden izmed naravnih pojavov, ki preoblikujejo zemeljsko površje
(Brilly, 1994), hkrati pa so tudi ena najpogostejših naravnih nesreč na svetu.
V naravi so poplave običajen, reden pojav. Nastopijo takrat, ko zaradi različnih vzrokov voda
tako naraste, da prestopi bregove in se razlije po okolici. V Geografskem terminološkem
slovarju (2005, str. 301) je poplava definirana kot »redno ali obdobno razlitje vode iz
prenapolnjene rečne struge, jezerske kotanje, morja«.
Slika 23: Območja rednih poplav v Sloveniji.

Vir: Komac, Natek, Zorn, 2008.
Poplavna območja opravljajo dvojno funkcijo, v času poplavnih voda služijo kot korita
poplavnim vodam, v preostalem času jih uporablja človek (Natek, 1991). V Sloveniji poplave
ogrožajo 300000 ha ozemlja (Zorn, Komac, 2008) ter tako ljudem in njihovim dejavnostim
predstavljajo veliko grožnjo. 80% vsega poplavnega sveta zavzemajo ozke doline vzdolž
hudourniških grap (Poplava, 2010). Ostalih 20% predstavljajo območja, ki so pod vplivom
kraških, nižinskih, morskih in mestnih poplav. Med poplavnimi območji po površini izstopajo
Ljubljansko barje, območja ob Dravinji, Sotli, Savi med Krškim in državno mejo, spodnji
Krki, Spodnja Savinjska dolina in Cerkniško polje (Natek, 2005).
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3.2.2.

Vrste poplav

Poplave so v Sloveniji dobro proučen pojav, vendar predvsem na večjih poplavnih območjih.
Prvo geografsko tipizacijo poplav je izdelal Gams (1973). Členitev poplav je izdelal tudi
Natek (2005). V nasprotju z geografskimi opredelitvami, ki tipe poplav določajo glede na
značilnosti poplavnih območij oziroma materiala, ki ga prenašajo, se členitev Uprave za
zaščito in reševanje Republike Slovenije osredotoča na dejstvo, da se poplave pojavljajo v
določenih časovnih presledkih. Uprava RS za zaščito in reševanje glede na povratno dobo
visokih voda loči naslednje poplavne linije:
- poplavne linije s povratno dobo pojavljanja visokih vod v obdobju do 5 let (pogoste
poplave),
- poplavne linije s povratnimi dobami 10 do 20 let (10- do 20-letne poplave),
- poplavne linije s povratno dobo 50 let in več (katastrofalne poplave); (Poplava, 2010).
Gams (1973) je poplavna območja razdelil glede na hidrološke in morfološke kriterije.
Poplave je, glede na značilnosti gradiva, ki ga voda prenaša s sabo, razčlenil na štiri tipe:
- poplave prodonosnih rek,
- poplave rek s prodonosnimi in neprodonosnimi pritoki,
- poplave neprodonosnih rek izven krasa,
- poplave neprodonosnih rek na krasu.
Natek (2005) na podlagi glavnih značilnosti poplav in območij pojavljanja razlikuje pet vrst
poplav:
-

Hudourniške poplave so kratkotrajne in izjemno silovite. Povzročajo jih kratkotrajne in
intenzivne padavine ob poletnih neurjih oziroma jesenskih frontalnih deževjih. Za
hudourniške poplave je značilno, da vode hitro narastejo, so zelo silovite ter po nekaj urah
upadejo. Hudourniški vodotoki imajo, zaradi razmeroma velikih padcev, že pri običajnih
pretokih, zlasti pa ob visokih vodah velik energijski potencial in posledično veliko
sposobnost prenosa plavja in plavin. Zaradi odlaganja materiala prihaja do zasipanja
struge in zviševanja vodne gladine. Plavje, ujeto pod mostovi, v prepustih in v zoženih
predelih strug zmanjšuje ali popolno blokira pretok vodotoka.
V Sloveniji je od skupno 27000 kilometrov vodotokov tretjina hudourniških (Komac,
Natek, Zorn, 2008). Kljub temu da je delež hudourniških vodotokov v Sloveniji visok, pa
je obseg hudourniških poplavnih območij zaradi različnih lokalnih dejavnikov težko
opredeliti. Hudourniška poplavna območja poleg ozkih dolinskih dna v hribovitem in
gričevnatem svetu obsegajo tudi recentne vršaje, ki jih potoki ob močnejših neurjih
nasipavajo ob izstopu iz ožjih v širše doline. Medtem ko so dolinska dna ob hudournikih
ohranila funkcijo poplavnih strug in ostala razmeroma neposeljena, so vršaji za poselitev
zelo privlačni in zato tudi bolj ogroženi.
Hudourniške poplave so v Sloveniji najpogostejši tip poplav. Ogrožajo 237000 ha površja
(Komac, Natek, Zorn, 2008). Vzrok temu je izrazita reliefna razgibanost površja, ki
omogoča hiter odtok deževnice (Frantar, 2008).
Hudourniški tip poplav je najpogostejši tudi na Cerkljanskem. Nazadnje so se v večjem
obsegu hudourniške poplave pojavile leta 2007.
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Slika 24: Hudourniške poplave Zapoške na Platiševi ulici v Cerknem.

Arhiv PGD Cerkno, 18. 9. 2007.
-

Nižinske poplave se pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek. Nastanejo zaradi razlike
med hitrostjo dotekanja visokih voda ter pretočno zmogljivostjo rečne struge. Velike
količine vode hitro pritečejo iz višjega sveta, zapolnijo strugo in ko ta vode ne more več
sproti odvajati, pride do preplavitve poplavne ravnice. Ker vodi na poplavni ravnici upade
moč, le počasi odteče in za sabo pusti peščeno-ilovnate naplavine. Najobsežnejša
poplavna območja nižinskih poplav v Sloveniji so ob spodnjem toku Krke, na Brežiškem
polju, ob spodnjem toku Sotle ter ob Dravinji. Nižinske poplave v Sloveniji ogrožajo 700
km2 ozemlja (Frantar, 2008).

-

Poplave na kraških poljih lahko nastanejo zaradi dveh razlogov: zaradi dviga
piezometričnega nivoja kraške vode nad površje ali zaradi presežka dotekajoče vode nad
zmogljivostjo podzemnih odtočnih kanalov. Nastopijo počasi, voda stoji več dni ali
tednov in počasi odteče v kraško podzemlje. Redno se pojavljajo na Cerkniškem polju,
Planinskem polju (slika 25), Grosupeljskem polju, Radenskem polju ...

Slika 25: Poplava na Planinskem polju januarja 2009.

Avtor: Kafol, Ž., 2009.
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-

Morske poplave nastanejo ob kombinaciji visoke plime, nizkega zračnega pritiska in
juga. Morska gladina se za kratek čas dvigne nad višino običajne visoke plime in poplavi
obrežje. V Sloveniji so morske poplave značilne za Piran in Koper.

-

Vzrok za pojav mestnih poplav je človek. Do pojava mestnih poplav pride ob poletnih
neurjih, ko v kratkem času pade velika količina padavin. Padavinska voda z asfaltiranih
površin in streh hitro odteče, zato je jaški za meteorne vode ne morejo sproti odvajati
(Komac, Natek, Zorn, 2008).

3.2.3.

Geografski vzroki in učinki poplav

Vzrok za nastanek poplav je povečan vodostaj vode v vodotoku, jezeru oziroma na morju
(Frantar, 2008). Količina vode se lahko poveča zaradi taljenja snega, zajezitve toka vode ter
najpogosteje zaradi povečane količine padavin. Ob povečani količini padavin zaradi manjše
odvodne zmogljivosti vodotoka nastanejo padavinske poplave (Frantar, 2008). Povzročajo jih
tako dolgotrajne padavine kot močni kratkotrajni nalivi. Pri tem je pomembna predhodna
namočenost podlage. Na pojav poplav ima močan vpliv reliefna izoblikovanost površja. Za
vsako pokrajino je značilen različen splet vremenskih, geoloških, hidrogeoloških, pedoloških
in vegetacijskih dejavnikov, zato se pokrajine glede na vzroke pojavljanja poplav med seboj
močno razlikujejo (Komac, Natek, Zorn, 2008). Zaradi hitrosti vodnega toka, globinske in
bočne erozije ter velikih količin materiala, ki ga prenašajo s seboj, povzročajo veliko
materialno škodo, včasih tudi žrtve. Navadno jih spremljajo pobočni procesi, kar pa še
dodatno poveča količino gradiva, ki ga voda prenaša v nižje lege. Zaradi erozije in transporta
gradiva pogosto prihaja do zamašitve pretoka in nato do preboja ter nastanka močnejših
poplavnih valov. Hudourniki z izjemno erozijsko močjo spodjedajo bregove (slika 28),
prestavljajo struge, odnašajo jezove in mostove, opustošijo naselja. Veliko škode povzročajo
tudi z nanašanjem gradiva na poplavno ravnico, kar prav tako uničuje lastnino in zmanjšuje
rodovitnost obdelovalnih površin. V splošnem hudourniške poplave prizadenejo manjša
območja in povzročijo manjšo gospodarsko škodo, vendar pa so nepredvidljive in jih je zato
težko napovedati. Ker vode običajno hitro narastejo, pogosto povzročajo človeške žrtve in
poškodbe na objektih (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Slika 26: Neposredni in posredni naravnogeografski učinki poplav.

NARAVNOGEOGRAFSKI UČINKI
Neposredni (nastanejo zaradi povečane aktivnosti Posredni (nastanejo po upadu poplavnih voda)
delovanja vode)
- Spremembe reliefnih oblik zaradi globinske in bočne - Nanesene rečne naplavine (pesek, prod,
erozije (poglabljanje struge, izpodjedanje bregovskale, plavje…) (sliki 27 in 29).
slika 28).
- Spremenjena
morfologija
struge
(poglobljena, zvišana…).
- Aktiviranje hudourniških grap in erozijskih žarišč
(plazovi in usadi).
- Sprememba hidroloških značilnosti.
- Zajezitev struge s plavjem.
- Spremembe prsti in vegetacije.
- Prestavitev struge.
- Sekanje meandrov.
- Razlitje po poplavni ravnici (slika 24).
- Vršajska akumulacija.
- Poškodbe vegetacije in prsti.
Prirejeno po: Komac, Zorn, 2009a; Horvat, Papež, Planinšek, 2008.
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Slika 27: Naneseno plavje je zatesnilo zaščitno ograjo ob strugi Zapoške.

Vir: Arhiv PGD Cerkno, 18. 9. 2007.
Slika 28: Izpodjeden desni breg Zapoške v Mastaniji.

Vir: Arhiv PGD Cerkno, 18. 9. 2007.
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Slika 29: Naplavine, ki jih je nanesla poplavna voda Čerinščice.

Vir: Arhiv PGD Cerkno, 19. 9. 2007.
Slika 30: Posredni in neposredni družbenogeografski učinki poplav.

DRUŽBENOGEOGRAFSKI UČINKI
Neposredni (nastanejo zaradi povečane aktivnosti
delovanja vode)
- Poškodbe infrastrukturnih objektov (zasutje,
spodjedanje, poškodovanje, porušenje hiš, brvi,
mostov, industrijskih objektov, cest…).
- Škoda na kmetijskih površinah.
- Poškodovani ljudje, smrtne žrtve.

Posredni (nastanejo po upadu poplavnih voda)
-

Poslabšana kakovost pitne vode.
Oteženi življenjski pogoji.
Onemogočeno delovanje zaradi poplav
prizadetih dejavnosti (slika 32).

Prirejeno po: Komac, Zorn, 2009a.
Učinki poplav so posledice, ki jih je poplavna voda povzročila v naravnem okolju in na
družbeni lastnini. Učinki se delijo na naravnogeografske (slika 26) in družbenogeografske
(slika 30). Nadalje se členijo na neposredne, to je tiste, ki so posledica povečane aktivnosti
delovanja vode, ter posredne, ki so nastali po upadu poplavne vode. Medtem ko se
naravnogeografski učinki poplav kažejo v preoblikovanju reliefnih značilnosti struge in
poplavne ravnice, lahko družbenogeografske učinke poplav označimo kot škodo, ki jo je
poplavna voda povzročila na infrastrukturi, kmetijskih površinah, lastnini. Med
družbenogeografske učinke uvrščamo tudi poškodovance in smrtne žrtve.
Poplavne vode najpogosteje poškodujejo cestno infrastrukturo. Gosto cestno omrežje
predvsem lokalnih poti in gosta rečna mreža sta glavna vzroka poškodb na cestiščih zaradi
poplav. Zaradi razgibanega reliefa v hribovitih pokrajinah potekajo ceste po najnižjih delih
dolin in grap, po katerih tečejo tudi vodotoki. Ceste pogosto potekajo vzporedno ali tik ob
strugi, večkrat jih tudi prečijo. Najpogostejši vzroki preplavitve cestišč so neustrezno
dimenzionirani prepusti oziroma premajhne pretočne odprtine, skozi katere vodotok prečka
ceste. Ob visokih vodah se prepust delno ali popolnoma zamaši. Pred vtokom se nakopičijo
naplavine in voda preplavi okolico (Klabus, 1999).
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Slika 31: Avtomobili, ki jih je na Platiševi ulici v Cerknem odložila poplavna voda.

Vir: Arhiv PGD Cerkno, 18. 9. 2007.
Slika 32: Poškodovani paketi v kleti pošte v Cerknem.

Vir: Arhiv PGD Cerkno, 18. 9. 2007.
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3.2.4.

Sanacijski ukrepi odpravljanja poškodb, nastalih zaradi erozijskega

delovanja vode in poplav
Poplave so eden izmed naravnih pojavov, ki aktivno preoblikujejo zemeljsko površje.
Intenzivna raba prostora pa zahteva urejene vodotoke, ki te rabe ne ogrožajo s poplavami. Z
vodnogospodarskimi ukrepi enostransko posegamo v celovit režim voda in tako spreminjamo
procese z nezaželenimi posledicami (Brilly, 1994).
Pogosto se vodotoke ureja s razširitvijo struge, oblaganjem brežin z betonskimi oblogami ter
regulacijami ali kanaliziranjem. Gre za ukrepe, s katerimi se zmanjšuje erozijska in prenosna
sposobnost vodotokov ter povečuje pretočna prevodnost struge. Čeprav je pretok struge
možno povečati z enostavnimi posegi, kot sta čiščenje in redno vzdrževanje struge, se
energijski potencial vodotokov pri običajnih pretokih pogosto zmanjšuje s postavitvijo
različnih prečnih objektov (pragovi, jezovi...) v strugo (Brilly, 1994; Mudric, 2008).

4. ZNAČILNOSTI PLAZOVITIH IN POPLAVNO OGROŽENIH OBMOČIJ V
OBČINI CERKNO
4.1.
Zemeljski plazovi in poplave na območju občine Cerkno v
preteklosti
Naravne nesreče so na Cerkljanskem precej pogost pojav. Ker naselje Cerkno leži v razširjeni
dolini in se voda iz številnih potokov na pobočjih steka v dolino, že vsak večji naliv v
posameznih vaseh in v dolini povzroča poplave, deroča voda pa poglablja hudourniške grape
in sproža zemeljske plazove (Prezelj, 1997, 158). Staro cerkljansko izročilo pravi, da se
poplave na območju Cerknega pojavljajo ali na »vse svete« ali pa okrog božiča (Eržen, 2008).
Na Cerkljanskem so prav obilne jesenske padavine večinoma vzrok dviga vodostaja
vodotokov do poplavnih vrednosti in pojava zemeljskih plazov.
Zapisi prvih poplav na Cerkljanskem segajo v leto 1377, naslednje neurje je zabeleženo v letu
1710, ko je zaradi obilnih padavin bregove prestopil potok Oresovka. Poplavna voda je
izpodkopala temelje cerkve svete Ane (Prezelj, 1992). O neurju leta 1808 poroča Rutar (1972)
v knjigi Zgodovina Tolminske. Vodotoki so prestopili bregove, sprožili so se številni plazovi.
V Čeli se je izpod hriba Medvejek sprožil velik zemeljski plaz, ki je zasul strugo potoka Babja
grapa. Za plazom so narasle vode oblikovale jezero. Leta 1839 je narasla Cerknica s pritoki.
Narasle vode so prenašale velike količine plavja ter odnašale podporne zidove. Zemeljski
plazovi so zasuli kolovoze in poti (Prezelj, 1997). Neurje je na Cerkljanskem povzročilo
škodo tudi leta 1852. Jeseni leta 1910 se je nad povirnim delom Cerknice razbesnelo neurje.
Povsem uničena je bila cesta Cerkno–Novaki (Prezelj, 1997). Hude poplave so Cerkljansko
prizadele jeseni 1926. Poplavili so vsi vodotoki. Odneslo je številne mostove, žage in mline,
zemeljski plazovi so poškodovali ceste. Ujma je zahtevala najmanj 4 smrtne žrtve. Škoda je
bila odpravljena šele čez nekaj let (Prezelj, 1992; Eržen, 2008).
Leta 1957 je v sotesko Pasice s pobočja Malega Njivča zgrmel plaz ter poškodoval sedem
bolnišničnih barak. Da bi bolnico Franja zaščitili pred podobnimi nesrečami, so visoko na
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pobočjih postavili mreže, ki preprečujejo materialu, da bi padal v dolino. Sanacija je trajala do
leta 1961. Januarja 1989 se je s pobočja Velikega Njivča sprožil zemeljski plaz. Pod sabo je
pokopal tri lesene barake, prodajni kiosk ter v dolžini več kot sto metrov zasul vse dohode v
bolnico Franja, slapove, tolmune in podrl sistem lesenih mostov. Prenovljeno bolnico so
odprli avgusta 1990 (Mavri, 2007). V letih 1990 in 1995 so vodotoki na Cerkljanskem
ponovno prestopili bregove, vendar večje škode niso povzročili.
Leta 1998 je ob orografskih pregradah zahodne Slovenije med 4. in 7. oktobrom padlo 150 do
350 litrov padavin na kvadratni meter (Šipec, 1999). Na Cerkljanskem so narasli hudourniški
vodotoki, sprožili so se številni zemeljski plazovi in usadi. Idrijca je poplavila travnike na
Želinu. Cerknica je s pretokom s povratno dobo 5 do 10 let poplavila ceste in zalila kleti.
Zaprte ali le delno prevozne so bile državne ceste Most na Soči‒Idrija na Želinu, Cerkno–
Kladje ter ceste proti številnim hribovskim vasem: odsek Podbrdo‒Porezen, lokalna cesta
med Zakojco in Hudajužno ter Novaki in Kopačnico, zelo oviran je bil dostop iz Straže v
Jagršče (Šipec, 1998, Dragoš, 1998). Poplavna voda je zalila zasebne hiše v Gorjah, Jesenici,
Dolenjih Novakih, na Reki in v Orehovški grapi (Dragoš, 1998). Zaradi nevarnosti sprožitve
plazov je bila začasno zaprta tudi partizanska bolnica Franja (Dragoš, Marussig, Balzetič,
1998).
Slovenijo so oktobra 2004 dvakrat zajele večdnevne frontalne padavine. Relativno kratek čas
med padavinskima dogodkoma je posledice obilnega deževja še povečal, saj sta bila dogodka
vezana na približno isto območje. Drugi padavinski dogodek se je začel, ko je bil teren še
dobro namočen zaradi prvega dogodka in se posledice obilnih padavin prvega dogodka še
niso umirile. Kljub temu, da padavine ob drugem dogodku niso dosegle ekstremnih povratnih
dob, so zaradi predhodne namočenosti na Cerkljanskem in Idrijskem povzročile preplavitev
nekaterih hudourniških vodotokov in zemeljske plazove (Dolinar, 2004).
Marca 2006 je bolnico Franja prizadel podor. Bolnica je bila za oglede ponovno odprta
avgusta istega leta.
Kot posledica velike intenzitete padavin na območju Cerkljanskega hribovja je do neurja s
poplavami in zemeljskimi plazovi prišlo septembra 2007. Posledice neurja so podrobneje
opisane v poglavju 4.3.
Decembra 2009 je obilnejše deževje s poplavnimi vodami Idrijce močno poškodovalo nosilni
steber mostu na Reki, (slika 34) porušeni so bili oporni zidovi na sotočju Cerknice in Idrijce,
uničeno ustje Cerknice v Idrijco, močno so bila poškodovana okoliška kmetijska zemljišča.
Zaradi poškodb na mostu čez Idrijco je bil nedostopen del vasi Reka na levem bregu Idrijce.
V vaseh Gorje, Poče, Jesenica so se sprožili zemeljski plazovi (Dragoš, 2009).
Zadnje neurje, ki je prizadelo celotno Slovenijo, je bilo septembra 2010. Cerkljansko je obilno
deževje preneslo brez večje škode. V občini Cerkno so se sprožili trije zemeljski plazovi. V
Poljanah je zemeljski plaz ogrožal stanovanjsko hišo (slika 33), večji zemeljski plaz je zasul
cesto Cerkno-Trebenče, v Gorenjih Novakih pa je plaz zasul del kmetijskih površin. Močno
narasla Idrijca je poplavila kmetijska zemljišča med Stražo in Reko (Filipič, 2010). Decembra
2010 se je na Bukovem sprožil zemeljski plaz. Plaz z ocenjeno velikostjo 4 do 5 hektarov je
ogrožal dve stanovanji hiši (Poljšak, 2010).
Poplave in zemeljski plazovi so v preteklosti močno preoblikovali morfologijo površja na
Cerkljanskem (Prezelj, 1997). Na območju občine Cerkno je v bazi zemeljskih plazov Uprave
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za zaščito in reševanje evidentiranih 237 zemeljskih plazov (slika 35). V največjem številu se
pojavljajo na območju Cerkljanskega hribovja, v pasu med Počami, Gorjami in Planino pri
Cerknem.
Prezelj v svojem delu Cerkljanska skozi čas (1997) izpostavlja naslednja izrazito plazovita
območja: zakriški Vršč, greben proti Vrh Križa, pobočje med Zakrižem in Cerknim, pobočje
Ritovšce proti Orehovski grapi, pobočje Lamka in Gradišča proti Sigadam, Poklonišče proti
cerkvi svetega Jerneja v Cerknem, pobočja hriba Škofje na območju naselij Planina in Čeplez
v smeri proti Cerknem.
Slika 33: Plaz, ki je septembra 2010 ogrožal hišo v vasi Poljane.

Avtorica: Grum, A., 20. 9. 2010.
Slika 34: Stari most čez Idrijco, ki so ga močno poškodovale visoke vode septembra 2007 in decembra 2009.

Avtorica: Grum, P., 2009.
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Slika 35: Evidentirani zemeljski plazovi in območja poplav v občini Cerkno.

Vodotoki, ki so v preteklosti prestopali bregove (slika 35): Idrijca, na celotnem toku čez
cerkljansko občino, Cerknica od Podivja v Cerknem do čistilne naprave v Cerknem ter na
izlivu v Idrijco in potok Zapoška od zožitve struge v Mastaniji do izliva v Cerknico. Poplavne
vode so v preteklosti prizadele območje travnikov ob Cerknici med Gorenjcem in cerkvijo
svetega Jerneja, območje ob izlivu Zapoške, Oresovke in Babje grape v Cerknico ter ozemlje
ob Cerknici gorvodno do Podivja. Obseg preteklih poplav je prikazan na sliki 35.
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4.2.

Vremenska pogojenost pojavljanja poplav in zemeljskih plazov

Vreme je zelo pomemben dejavnik sprožitve pobočnih procesov in razlitja poplavne vode
preko bregov vodotokov. Poplave in zemeljski plazovi se na Cerkljanskem večinoma
pojavljajo v jesenskem delu leta, ko pade največja količina padavin.
Krajše in intenzivne padavine lahko povzročijo hiter dvig vodostaja hudourniških vodotokov
in premike manjših gmot prepereline. Večji pobočni procesi in poplave so posledica
dolgotrajnih in obilnih padavin, ki pronicajo globoko v podlago in napolnijo vodotoke.
Obilica vode premoči preperelino, kar poveča vzgonski tlak in zmanjša medzrnske sile vzdolž
drsne ploskve. S tem se poruši ravnovesje na pobočju in poveča se možnost zdrsa. Za
sprožitev plazov je pomembna začetna vsebnost vode v tleh, saj zmanjša potrebno količino
padavin, ki zdrs sprožijo (Komac, Zorn, 2007).
Poplave in zemeljski plazovi so kompleksni naravni pojavi, ki jih povzročajo za njihov
nastanek ugodni lokalni naravni pogoji (Mikoš et al., 2006, 133).
Vremenska situacija nad Slovenijo septembra 2007 je v državi povzročila eno izmed večjih
neurij z veliko materialno škodo ter smrtnimi žrtvami. Poplave in zemeljski plazovi, ki so se
sprožili 18. septembra 2007 so prizadeli tudi območje občine Cerkno.

4.3.

Neurje septembra 2007

18. septembra 2007 so Slovenijo po izjemno obilnih padavinah, ki so zajele območje od
Bohinja preko Cerkljanskega hribovja do Spodnje Savinjske doline prizadele katastrofalne
poplave. Intenzivnost padavin je bila največja v hribovitih predelih, kjer je odtok padavin v
vodotoke velik in hiter. Na območju občine Cerkno je v 24 urah padlo med 140 in 250
milimetrov padavin (Poročilo o vremenski in hidrološki situaciji 18. septembra 2007, 2007).
Hitrost naraščanja in velikost pretokov sta bili izredni, zaradi česar so poplavljene reke
povzročile tudi veliko materialne škode na objektih, prometni infrastrukturi ter drugem
osebnem premoženju ljudi (Poročilo o vremenski in hidrološki situaciji 18. septembra 2007,
2007).
Vremenska situacija
Vzrok za nenavadno močne padavine 18. septembra 2007 je bila kombinacija posebne
sinoptične situacije in orografskih učinkov. Intenzivne padavine so bile posledica dotoka
toplega, vlažnega in nestabilnega zraka, ki je pred prehodom hladne fronte pritekal od
jugozahoda. Ob stiku z višje ležečim površjem se je ta zrak prisilno dvigal, zaradi česar so
nastajali pogosti in dolgotrajni stacionarni nalivi (Predhodni delni program odprave posledic
škode na stvareh zaradi neurja s poplavo z dne 18. 09. 2007; 2007). Nad severno Evropo se je
18. septembra 2007 vzpostavilo območje nizkega zračnega pritiska. Hladna fronta se je prek
zahodne in srednje Evrope od severozahoda bližala Alpam. Istočasno se je prek zahodne
Evrope od zahoda proti vzhodu pomikala druga hladna fronta. Nad Slovenijo se je krepil
jugozahodni veter. Prvo padavinsko območje se je prek zahodne Slovenije proti vzhodu
pomikalo že zgodaj zjutraj. Sledil je krajši premor in kmalu zatem so se v hribovitem delu
zahodne Slovenije ponovno začele pojavljati nevihte, ki so se pomikale proti vzhodu. Nato se
je vzpostavila stacionarna nevihtna linija, ki je potekala od Posočja preko Idrijskega,
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Cerkljanskega ter Škofjeloškega hribovja do Spodnje Savinjske doline (Izjemen padavinski
dogodek 18. septembra 2007, 2007). Nevihtna linija (slika 36), ki je nad območjem vztrajala
dve uri, je na Cerkljanskem povzročila poplave Čerinščice, Zapoške in Cerknice. Vodotoki so
od izvira dalje pridobivali velike količine padavinske vode. V manj kot uri je voda narasla do
poplavne vrednosti. Padavine so prenehale v večernih urah (Poročilo o vremenski in
hidrološki situaciji 18. septembra 2007, 2007; Izjemen padavinski dogodek 18. septembra
2007, 2007) .
Slika 36: Radarska slika padavin 18. septembra 2007 ob 9.30 uri.

Vir: Izjemen padavinski dogodek 18. septembra 2007, 2007.
Krajevna porazdelitev padavin je bila ob izjemnem padavinskem dogodku septembra 2007
raznolika (slika 37). Ker so konvektivni procesi lokalno omejeni, so se pojavljale velike
razlike v količini padavin na majhnih razdaljah. 18. septembra je največ padavin (nad 200
mm) padlo v Bohinju, Cerkljanskem in Škofjeloškem hribovju ter ponekod v Ljubljanski
kotlini. Nad 100 mm padavin je padlo v pasu od Zgornjega Posočja prek severne polovice
Ljubljanske kotline do Dravinjskih goric (Izjemen padavinski dogodek 18. septembra 2007,
2007).
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Slika 37: Prostorska razporeditev količine padavin 18. 9. 2007.

Vir: Izjemen padavinski dogodek 18. septembra 2007, 2007.
Glavnina padavin je na območju padla v intervalu od dveh do šestih ur. V tem času so bile
dosežene tudi najvišje povratne dobe padavin (Izjemen padavinski dogodek 18. septembra
2007, 2007).
Slika 38: 24-urna vsota padavin (v mm) (18. 9. 2007 od 8:00‒19. 9. 2007 do 8:00) z oceno povratne dobe (v letih).

Vir: Izjemen padavinski dogodek 18. septembra 2007, 2007.
Na območju občine Cerkno sta v času neurja količino padavin merili dve padavinski postaji
(slika 38). 18. Med 18. 9. in 19. 9. 2007 je na Bukovem v 24 urah padlo 224 milimetrov
padavin, v Cerknem pa v enakem obdobju 140 milimetrov (Izjemen padavinski dogodek 18.
Septembra 2007, 2007). V primerjavi s celotnim mesecem septembrom leta 2008 je 18.
septembra 2007 v enem dnevu v Cerknem in na Bukovem padlo 4-krat več padavin kot
septembra 2008 v celem mesecu (mesečna vsota padavin je septembra 2008 na padavinski
postaji v Cerknem znašala 39 milimetrov); (Meteorološki letopis, 2008).
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Hidrološke razmere
Pretoki vodotokov so na Cerkljanskem zaradi intenzivnih padavin pričeli naraščati 18.
septembra v dopoldanskem času. Zaradi hitrega odtoka padavinske vode je prišlo do
razlivanja in divjanja hudournikov na širšem območju Cerkljanskega hribovja (Predhodni
delni program odprave posledic škode na stvareh zaradi neurja s poplavo z dne 18. 09. 2007;
2007). Vodotoki so v kratkem času dosegli poplavne vrednosti (Poročilo o vremenski in
hidrološki situaciji 18. septembra 2007, 2007). Intenzivne padavine so najhitreje napolnile
hudourniške struge Cerknice in njenih desnih pritokov, ki imajo povirje na Poreznu in pod
Prvičem. Cerknica in Zapoška sta poplavne vrednosti dosegli v dveh urah (Kobold, Sušnik in
sod, 2007). Pretok Cerknice v Cerknem je bil dne 18. septembra 2007 ocenjen kot pretok s
50-letno povratno dobo. Najvišji pretok je bil na vodomerni postaji Cerkno III izmerjen 19.
septembra 2007 (slika 39). Znašal je 10,53 m3/s (povprečni letni pretok znaša 1,41 m3/s);
(ARSO, Arhiv površinskih voda, 2007).
Slika 39: Pretoki Cerknice septembra 2007 na vodomerni postaji Cerkno III.
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Vir: Arhiv površinskih voda, 2007.

4.3.1.

Geografski učinki neurja septembra 2007

Na Cerkljanskem je septembrsko neurje povzročilo številne poškodbe na infrastrukturi (ceste,
podporni zidovi, mostovi, prepusti, dovozne in gozdne poti), škoda je nastala na stanovanjskih
objektih in ob njih ter na kmetijskih površinah. Poškodovani so bili vodovodi in male
hidroelektrarne, plavje je zamašilo kanalizacijo. Na območju občine je bila motena oskrba s
pitno vodo in električno energijo.
Narasla voda je poškodovala 11 mostov. Zemeljski plazovi in poplave so v občini Cerkno
poškodovali 70 kilometrov lokalnih in 11 kilometrov gozdnih cest. Zaradi poškodb na cestah
in mostovih so bile začasno nedostopne hiše v Dolenjih Novakih, Policah, Jesenici in Zakojci
(Neurje opustošilo dele Slovenije, 2007; Poplave zaradi močnih padavin, poplave vodotokov
in morja, 2007; Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno). Zemeljski plazovi
so zasuli cesto Grahovo–Bukovo, Bukovo–Zakojca in Cerkno–Police v Kazarski grapi. V
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naselju Cerkno je bilo zaradi plazov ogroženih več hiš. Zaradi poplavljenih vozišč in
zemeljskih nanosov na cestišču je bila zaprta cesta Bukovo–Zakojca.
Poškodovanih je bilo 61 kmetijskih parcel (Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Cerkno). Globinska in bočna erozija sta v hudourniških grapah poškodovali vodno
infrastrukturo ter obvodna zemljišča. Na pobočjih so se pojavili zemeljski plazovi, ponovno
so se aktivirala nekatera starejša plazovita območja (Janež, 2008).
V Cerknem sta zaradi obilnih padavin prestopili bregove Cerknica in njen desni pritok,
Zapoška. V naselju Cerkno so prav narasle vode Zapoške povzročile največjo škodo. Obseg
poplavnih vod v Cerknem ob neurju septembra 2007 je prikazan na sliki 40. Potok Zapoška je
bregove prestopil po pritoku v naselje Cerkno, kjer se njegov strmec zmanjša. Narasla voda je
poplavila kletne prostore nekaterih hiš v Mastaniji. Zapoška se je nato vrnila v strugo in z
bočno erozijo v Mastaniji spodkopala breg. Potok Zapoško od prihoda v Cerkno do izliva v
Cerknico na kratki razdalji preči sedem mostov (slika 40). Zapoška je poplavila na okljuku
pred mostom pri nekdanji pekarni ter zaradi začepitve že tako preozkega prepusta mostu pri
lekarni v Cerknem. Plavje se je zagozdilo na zaščitno ograjo in onemogočalo vodi vrnitev v
strugo. Voda je tekla po Ličarjevi in Platiševi cesti. Poplavne vode so odnašale avtomobile
parkirane na Platiševi cesti, poplavile so mizarsko delavnico, vrtove in kletne prostore hiš ob
vodotoku. Ker noben od mostov dolvodno ni zmogel odvajati tolikšne količine poplavne
vode, so le-te ubrale svojo pot. Del toka Zapoške se je preko mostu usmeril po Jerebovi ulici
in se tam ponovno razdelil. Del je odtekel proti Glavnemu trgu ter naprej po Bevkovi cesti,
del toka pa se je iz Jerebove ulice usmeril direktno proti stavbi Občine, kjer so se vode
ponovno združile. Poplavna voda je vdrla v kletne prostore stanovanjskih hiš na Bevkovi cesti
ter v prostore nekdanje kavarne. Glavni tok Zapoške je na Platiševi ulici poplavil nekdanjo
policijsko postajo in nekdanjo gostilno Pr` Štruklu. Po združitvi na križišču Platiševe in
Bevkove ceste so poplavne vode zalile kletne prostore stavbe Občine Cerkno, kjer ima sedež
tudi Pošta Slovenije ter skupno parkirišče, prostore Cerkljanskega mladinskega alternativnega
kluba in Laufarije ter kletne prostore sosednje stanovanjske hiše. Poplavna voda Zapoške, ki
se je razlila po Bevkovi cesti in naprej po Goriški cesti, je poplavila stanovanjski hiši na
križišču omenjenih cest, gasilski dom in dve stanovanjski hiši na Goriški cesti ter mostove
prek Cerknice med proizvodnimi halami Ete (Grum, 2011).
Ob sotočju Zapoške in Cerknice so bile poplavljene vse travniške površine na desnem bregu
obeh vodotokov. Poplavna voda zaradi visokega zaščitnega zidu levega brega Cerknice ni
preplavila.
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Slika 40: Obseg poplav v Cerknem septembra 2007.

Na sotočju Cerknice in Idrijce je narasla voda poškodovala novo zgrajene objekte. Velika
vodna moč narasle Cerknice je zajezila Idrijco z manj povišanim vodostajem. Novozgrajena
gospodarska poslopja ob strugi je odneslo, ker niso zdržala povečanega pritiska, saj je bilo
vode v povprečju 30% več kot so bili objekti projektirani na 100- letne vode. (Zapisnik 8.
redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 2007).
Narasla voda je v Cerknem poplavljala dvorišča, zalila kletne prostore hiš in erodirala
bregove vodotokov. Poleg velikih količin poplavne vode sta škodo povzročala tudi naplavljen
les in grob hudourniški drobir. Hudourniške vode so s seboj prinesle grušč in ob hišah pustile
nasipe, visoke do tri metre.
Padavinska voda je poplavila pritlične in kletne prostore hiš na Bukovem, v Jesenici,
Cerknem, Počah, Dolenjih Novakih in na Reki. Skupno je bilo poškodovanih 41
stanovanjskih hiš in 120 infrastrukturnih objektov (Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta
Občine Cerkno).
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Slika 41: Poplavljena Platiševa ulica v Cerknem septembra 2007.

Vir: RTVSLO; Avtor: Rejc, D., 18. 9. 2007.
Slika 42: Velika erozijska moč hudournika je v Planini pri Cerknem izpodkopala breg in sprožila plaz.

Avtor: Obid, R., 19. 9. 2007.
Zaradi velike količine padavin, padlih v kratkem času, in velikih naklonov se je na območju
občine Cerkno sprožilo 38 zemeljskih plazov, ki so spremenili morfologijo območja (Visoke
vode
in
poplave
18.
septembra
2007,
2008;
Poplave zaradi
močnih
padavin, poplave vodotokov in morja, 2007).
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4.3.2.

Vrednotenje škode

Septembrsko neurje je najbolj prizadelo krajevne skupnosti Cerkno, Gorje, Orehek, Novaki in
Bukovo, kjer je največ škode nastalo na infrastrukturi – poškodovane ceste, podporni zidovi,
mostovi, prepusti, dovozne in gozdne poti, škoda je nastala na stanovanjskih objektih in ob
njih, na kmetijskih površinah, poškodovani so bili vodovodi, male hidroelektrarne (Zapisnik
7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 2007). Septembrsko neurje je na
Cerkljanskem po podatkih občine Cerkno (slika 43) na infrastrukturi povzročilo za 3.701.000
evrov škode. Največ škode je bilo povzročene na cestah, ki so jih zasuli plazovi in izpodjedle
deroče vode, in na mostovih. Na kmetijskih zemljiščih je nastala škoda znašala 84.000 evrov.

Slika 43: Škoda na infrastrukturi po neurju 2007.

Infrastruktura
Ceste (gozdne, lokalne, mostovi)
MHE
Vodovod
Kanalizacija
Javna razsvetljava
Ribogojnice
Objekti
SKUPAJ

Škoda (v €)
3.200.000
133.000
101.000
60.000
23.000
30.000
154.000
3.701.000

Vir: Občina Cerkno.

4.3.3.

Odpravljanje škode in sanacija

Neurje septembra 2007 je v občini Cerkno povzročilo veliko škode. Gasilci in prostovoljci so
v nekaj urah po upadu poplavne vode ceste v naseljih očistili plavja in drugega nanesenega
materiala ter izčrpali vodo iz poplavljenih kleti. Po oceni Ministrstva za okolje in prostor so
bile najhuje poškodovane struge Čerinščice, Cerknice na sotočju z Idrijco, Cerknice v naselju
Cerkno ter Zapoške v Trebenčah (Predhodni delni program odprave posledic škode na stvareh
zaradi neurja s poplavo z dne 18. 09. 2007; 2007).
Sanacija cest in cestnih objektov je bila izvedena pod okriljem občine Cerkno, medtem ko je
bila sanacija vodotokov in obvodnega pasu izvedena s strani občinskega koncesionarja,
podjetja Hidrotehnik iz Nove Gorice.
Sanacija partizanske bolnice Franja je bila poseben projekt v okviru Ministrstva za kulturo, za
katerega so bila sredstva namenjena iz posebne proračunske postavke.
Ministrstvo za okolje in prostor je, skladno s sklepom Vlade RS prerazporedilo sredstva
proračuna RS za leto 2007 z namenom zagotovitve sredstev za varovanje življenj in objektov
pred plazenjem in nanosi, ki so nastali kot posledica neurij s poplavo z dne 18. 09. 2007.
Zagotovljena so bila sredstva za sanacijo plazov srednjega in manjšega obsega v višini
950.000 evrov. Sredstva so bila razdeljena med 36 najbolj prizadetih občin. Občini Cerkno je
bilo dodeljenih 28.050 evrov, ki so bili namenjeni pokritju že izvedenih interventnih zaščitnih
ukrepov po neurju kot tudi izvedbi nadaljnjih interventnih ukrepov za varovanje življenj in
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objektov pred plazenjem in nanosi ter preprečitvi povzročanja še večje gmotne škode
(Predhodni delni program odprave posledic škode na stvareh zaradi neurja s poplavo z dne 18.
09. 2007; 2007).
Po predhodnem delnem sanacijskem programu za območje Soče je ocena za najnujnejšo
sanacijo škode na Cerkljanskem, brez upoštevanja sanacije bolnice Franje, znašala skoraj
600.000 evrov. Najnujnejša sanacija je bila potrebna v strugi Cerknice v Cerknem, v
Trebenčah ter na območju vodotoka Čerinščica, saj je ob ponovnem potencialnem pojavu
visokih voda na navedenih objektih obstajala možnost ogrožanja nepremičnin ter človeških
življenj (Predhodni delni sanacijski program po neurju 18. 09. 2007 za območje Soče, 2007).
Slika 44: Ocena vrednosti za izvedbo sanacije po predhodnem sanacijskem programu.

Objekt

Čas izvedbe

Vrednost - ocena v €

Cerknica v Cerknem ureditev struge

3 mesece

472.310,35

Zapoška- Trebenče

1 mesec

27.408,39

Čerinščica
SKUPAJ

2 meseca

91.185,91
590.904,65

Vir: Predhodni delni sanacijski program po neurju 18. 09. 2007 za območje Soče, 2007.
Po neurju leta 2007 so bila na Cerkljanskem po podatkih, pridobljenih s strani Občine Cerkno,
izvedena naslednja sanacijska dela na občinskih cestah in drugih cestnih objektih ter
vodotokih:
-

Cesta v Gorjah. Plaz je bil saniran z ureditvijo odtoka talne in padavinske vode z območja
plazu s pomočjo drenaže. Za potrebe stabilizacije plazu je bila pod lokalno cesto
postavljena kamnita zložba.

-

Cesta Gorenji Novaki–Brejc. Sanacija je obsegala ureditev podslapja obstoječe pregrade,
izgradnjo dveh ustalitvenih pragov, izgradnjo ustalitvenega praga na pritoku in ureditev
vtoka v obstoječi most (Sanacija Čerinščice, 2009).

-

Cesta v Zakrižu. Plaz je bil saniran s kamnito zložbo.

-

Cesta Novaki–Mrovljev grič. Erozijsko delovanje povečanega odtoka padavinske vode je
poškodovalo asfalt na cesti. Sanacija je obsegala asfaltacijo.

-

Cesta Mrovljev grič–Robidensko Brdo. Poškodovan je bil asfalt na cesti. Sanacija je
obsegala asfaltacijo.

-

Cesta Počivalo–Črni vrh. Poškodbe na cesti so bile sanirane z nasutjem na dolžini 1400
metrov in asfaltacijo.

-

Cesta Poče–Labinje. Zgrajen je bil prepust pod cesto. Vodotok je bil reguliran s
kanaletami.

-

Cesta Orehek–Orehovška grapa. Erozijsko delovanje vodotoka je poškodovalo cestišče.
Sanacija je obsegala utrditev cestišča in asfaltacijo.

-

Cesta v Zakriž. Postavljene so bile kamnita zložba ter kanalete.
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-

Cesta Bukovo–Zakojca–Hudajužna. Zaradi velike količine padavin in posledično
namočene prepereline se je pobočje v bližini vasi Zakojca destabiliziralo in povzročilo
posedanje cestišča in prepusta, skozi katerega potok preči cesto.

-

Most v Trebenčah. Narasla voda je odnesla most, zato je bilo potrebno postaviti novega.

-

Most v Orehovški grapi. Brežine vodotoka so bile utrjene s kamnitimi zložbami, za
umiritev hudourniškega toka pa sta bila zgrajena pragova.

-

Most in cesta v Orehovški grapi. Zgrajena sta bila prepust in kamnita obdelava. Zaradi
nevarnosti ponovnih poškodb mostu in cestišča je bil preusmerjen potek ceste.

-

Cesta Zakriž–Bukovo v naselju Jesenica. Plaz v Jesenici je na dveh mestih ogrožal
omenjeno lokalno cesto. Škodo je povzročil tudi manjši hudournik, ki je s plavjem in
drugim nanesenim materialom zamašil odtok v prepuste, preplavil cesto in spodkopal
brežino. Zemeljski plaz so sanirali z izdelavo drenaž, s katerimi je urejeno odvodnjavanje
padavinske in talne vode. Pod cesto je bila, z namenom stabilizacije posedanja ceste,
postavljena kamnita zložba. Na območju križanja lokalne ceste in struge hudournika sta
bila postavljena dva prepusta. Za preprečevanje zamašitev vtokov v prepusta pa je bil
gorvodno izdelan kamnito-betonski prag s podslapjem (Černivec, 2008).

-

Na Čerinščici nad mostom pri Brejcu je bilo urejeno podslapje obstoječe pregrade,
zgrajeni so bili ustalitveni pragovi in urejen vtok v Brejčev most. S kamnitimi zložbami so
bili utrjeni bregovi Čerinščice (Sanacija Čerinščice, 2009).

-

S prečnimi kamnito betonskimi objekti je bila struga Čerinščice ob cesti pod Kazincem
zavarovana pred erozijo. V strugi Čerinščice je bilo zgrajenih devet prečnih ustalitvenih
kamnito-betonskih objektov za stabilizacijo struge in zadrževanje pretoka plavja. Bregovi
so bili utrjeni s kamnito-betonskimi zložbami (Sanacija Čerinščice, 2009).

Slika 45: Po neurju septembra 2007 sanirana in regulirana struga potoka
Čerinščica, pred vtokom v sotesko Pasice.

V zaledju potoka Čerinščica
so bile na osmih lokacijah
sanirane
poškodbe
na
vodotokih.

Avtorica: Grum, A., 2010.
-

V naselju Cerkno so bile odpravljene poškodbe struge ter utrjene brežine reke Cerknice ob
tovarni Eta pod čistilno napravo ter ob Cvetkovi in Bevkovi cesti. Po celotnem vodotoku
so bile iz struge odstranjene naplavine (Sprejet program sanacij vodotokov na
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Cerkljanskem, 2008), struga je bila poglobljena. Zaradi poškodovanih temeljev je bil v
letu 2010 obnovljen most čez Cerknico v središču naselja Cerkno.
-

Regulacije struge potoka Zapoška v okviru sanacije po neurjih potekajo že od leta 1990,
vendar pa do danes še niso v celoti zaključene. Z regulacijami struge so pričeli po neurju
leta 1990, ko je potok prestopil bregove in poplavil bližnje hiše. V prvi fazi so bile
zgrajene kamnite brežine in deloma poglobljena struga potoka. Sanacije po poplavah leta
2007 so obsegale čiščenje struge, saj je hudourniška voda s seboj prinesla velike količine
proda in plavja ter poglobitev struge. Z izgradnjo talnih pragov so dolvodno od mostu pri
stavbi Elektra Primorska stabilizirali strugo potoka ter utrdili brežine pod stanovanjskimi
hišami v središču naselja Cerkno. Z izvedenimi regulacijami Zapoške naj bi se povečala
pretočnost vodotoka in zmanjšala verjetnost poplav v prihodnosti (slika 46).

Slika 46: Regulirana struga Zapoške.

Slika 47: Novi most čez Idrijco v naselju Reka.

Avtorica: Grum, A., 2008.

Avtorica: Grum, A., 2010.

-

Stari most čez Idrijco, ki pet stanovanjskih hiš v naselju Reka na levem bregu Idrijce
povezuje z glavno cesto Želin‒Most na Soči, so močno poškodovale visoke vode
septembra 2007, dodatno destabilizacijo je povzročil tudi visok vodostaj Idrijce decembra
2009. Ker stari most (imenovan tudi Sirov most) zaradi dotrajanosti in poškodb ni zmogel
večjih obremenitev, so ga porušili in zgradili novega (slika 47); (Velikonja, 2010).
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4.3.4.

Bolnica Franja

Slika 48: Bolnica Franja stoji v soteski Pasice, med Velikim in Malim Njivčem.

Vir: Arhiv Cerkljanskega muzeja.
Sotesko Pasice je v svojem srednjem toku v slabo odporen apnenec Malega (758 m) in
Velikega Njivča (915 m) izdolbel potok Čerinščica. Za območje Malega in Velikega Njivča
so značilna izredno strma, ponekod celo previsna, pobočja (Janež, 2008). Območje soteske
Pasice in zaledja Čerinščice gradijo kamnine različnih stopenj stabilnosti, od klastičnih
sedimentnih kamnin z vložki črnih apnencev, psevdoziljske formacije skrilavega muljevca in
peščenjakov do apnenca in k plazenju nagnjenih pobočnih sedimentov. Na celotnem območju
morfološke značilnosti jasno kažejo na pojave plazenja v preteklosti (Janež, 2008).
Težko dostopno lego soteske Pasice so partizani med drugo svetovno vojno izkoristili za
postavitev kompleksa partizanske bolnišnice s 13 lesenimi barakami in več pomožnimi
objekti. Partizanska bolnica Franja je na takrat skrivni lokaciji delovala med leti 1943 in 1945.
Kot spomenik narodnoosvobodilnemu boju so jo za javnost odprli leta 1946.
Bolnico Franja so v preteklosti doletele številne naravne nesreče. Od snežnega plazu pozimi
leta 1952 do treh podorov v letih 1957, 1989 in 2006. Septembra 2007 je neurje Bolnico
Franja močno poškodovalo. Zaradi celovite obnove je bila zaprta do maja 2010.
Zaradi intenzivnih padavin septembra 2007 prenasičena preperelina ni več vpijala deževnice
in padavinska voda je pričela površinsko odtekati v smeri struge potoka Čerinščica. Na svoji
poti je površinski tok pobiral velike količine vejevja, listja in kamnitega drobirja, kar je
povzročilo zajezitev Čerinščice v najožjem delu struge, tik nad objekti Partizanske bolnišnice
Franja. Za nastalo pregrado se je oblikovalo zajetje vode. Ko je pregrada pod pritiskom vode
popustila, je poplavni val odplaknil 11 od 13 lesenih barak partizanske bolnice (slika 52) in
vse mostove. Poplavna voda ni odnesla le barake številka 1 s sobo za ranjence in bunkerjem,
barake številka 9 s sobo za komisarja, skladiščem in mizarsko delavnico ter stranišča, svinjaka
in gornjega bunkerja. Uničeni so bili podporni zidovi, temelji barak in dostopne poti. V neurju
je nastala nepopravljiva škoda tudi na objektih premične dediščine. Zbirka predmetov v
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Bolnici Franji je bila po povodnji močno okrnjena. Od 797 inventariziranih predmetov jih je
ostalo 225. Preostali predmeti so bili izgubljeni, uničeni ali poškodovani do take mere, da jih
ni bilo moč restavrirati. Narasla voda, ki je pridrla po strugi hudournika, je izpod Velikega in
Malega Njivča prinesla 500 kubičnih metrov naplavin (Dela v Franji se nadaljujejo, 2008) in s
tem močno morfološko preoblikovala strugo potoka. Material se je odlagal vzdolž ostankov
objektov Partizanske bolnice Franja. Ob bregovih potoka Čerinščica so se zagozdili leseni deli
barak. Velike količine materiala je voda naplavila v rečnem zavoju pred mostom k Petrnelju
in pod mostom v Logu (Magajne, 2009). Voda je inventar in deske odložila na travnatih
površinah v Cerknem, posamezni leseni deli so bili najdeni v jezeru v 30 kilometrov
oddaljenem Mostu na Soči.
Slika 49: Bolnica Franja pred neurjem.

Vir: Arhiv Cerkljanskega muzeja.
Slika 50: Bolnica Franja 19.9.2007.

Vir: Arhiv Cerkljanskega muzeja.
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Ob neurju septembra 2007 se je za Malim Njivčem, na levem bregu Čerinščice, zaradi obilnih
padavin aktiviral star zemeljski plaz, ki je drsel ob Malem Njivču v strugo Čerinščice tik pred
vstopom v sotesko Pasice (slika 51). Plaz, ki se je sprožil v apnencu, ki gradi Mali Njivč, je
ogrožal Partizansko bolnico Franja, nižje ležeča naselja in infrastrukturo.
Na obrobju plazovitega območja, pod zaselkom Pod Kurjevcem, so se pojavljali manjši izviri
in močila. Tekoča masa gline in grušča je skupaj s podrtim drevjem na vstopu v sotesko
Pasice lezla v strugo Čerinščice (Janež, 2008).
Slika 51: Lokacija plazu za Malim Njivčem.

Ocenjena prostornina premikajočega
se plazu za Malim Njivčem je znašala
med 85.000 in 100.000 m3 (Janež,
2008).

Vir: Janež, 2008.
Škoda, ki jo je neurje povzročilo v Bolnici Franji, je, po ocenah Mestnega muzeja Idrija,
znašala 300.000 evrov.
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Slika 52: Stanje barak v Bolnici Franja pred in po neurju septembra 2007.

Vir: Idrijske novice, 2007, str. 25.

Sanacija
Prva faza sanacijskih del se je v bolnici Franji pričela izvajati dan po neurju. Delo je bilo
usmerjeno v čiščenje ruševin in naplavin ter v iskanje premične kulturne dediščine, to je
inventarja in opreme Partizanske bolnice Franja. Pri čiščenju soteske so poleg slovenske
vojske pomagali tudi gasilci in prostovoljci (Magajne, 2007).
Sanacija škode, ki jo je povzročilo neurje septembra 2007, je bila usmerjena v izvajanje
sanacijskih del na celotnem ozemlju zaledja potoka Čerinščica in ne samo na območju
Bolnice Franja. Z namenom zagotavljanja varnosti partizanske bolnice Franja so bili izvedeni
varovalni ukrepi na območju Malega Njivča, Čerinščice s pritoki ter v soteski Pasice. Nad
sotesko so bili neposredno nad objekti Partizanske bolnice Franja zgrajeni podporni zidovi,
prečni jezovi, cevni prepusti, postavljene so bile mreže in zasloni za zaščito obiskovalcev in
objektov (Magajne, 2009; Janež, 2008). Struga Čerinščice je bila poglobljena, nad bolnico
Franjo je bila v strugi potoka zgrajena zaplavna pregrada z grabljami, ki preprečujejo, da bi v
dolino poleg vode grmele tudi naplavine (Dragoš, 2009).
Sanacija plazu za Malim Njivčem je obsegala premeščanje drsečega plazu, izvedbo globoke
prečne drenaže na vrhu plazu, s katero so bile zaledne vode preusmerjene v grapo na zahodni
strani ter zajem izvira sredi plazu in ureditev odvodnjavanja do struge Čerinščice (Janež,
2008).
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S plazovitega odseka pod Kazincem je bil odstranjen nestabilen material, ki so ga nadomestili
z novim nekoherentnim materialom. Strugo Čerinščice po sanaciji pred spolzenjem materiala
v vodotok varujejo kamnito-betonski zidovi. Na levem bregu Čerinščice je bila zaradi
namočenosti prepereline urejena drenaža (Sanacija Čerinščice, 2009).
Slika 53: Tok Čerinščice umirjajo velike hudourniške kanalete in leseni zaključni pragovi. Za odvod vode iz levega brega
potoka je bila zgrajena drenaža.

Vir: Sanacija Čerinščice, 2009.
Izvedeni ukrepi so bistveno zmanjšali količino materiala, ki drsi v strugo Čerinščice in
izboljšali varnost Partizanske bolnice Franja. Vendar pa izvedeni ukrepi ne zagotavljajo trajne
stabilnosti celotnega področja. Pomenijo le prispevek k zmanjšanju intenzivnosti plazenja ter
preprečevanju nadaljnje degradacije širšega območja (Janež, 2008).
Poškodovane, uničene in izginule eksponate so nadomestili z replikami starih in s predmeti, ki
so jih Cerkljanskemu muzeju podarili prostovoljci (Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta
Občine Cerkno, 2007).
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5. OCENA OGROŽENOSTI
5.1.

Pojem ogroženosti

Pogostost in intenziteta poplavnih dogodkov in zemeljskih plazov ter nepremišljeni posegi
človeka v prostor so vzroki, da poplave in zemeljski plazovi spadajo med najbolj uničujoče
naravne nesreče. Poplavljanje in plazenje sta posledica naravnih dejavnikov, pa tudi
človekovih posegov v obvodni prostor, na poplavne ravnice in plazovita območja, kar
povečuje ranljivost rabe teh območij.
Slika 54: Ogroženost pomeni izpostavljenost človeka, objektov in dejavnosti določeni nevarnosti.

Vir: Kozelj et al., 2008, str. 146.
Pojem nevarnosti je naravni ali po človeku sproženi dogodek oziroma proces, ki lahko
povzroči izgubo ljudem in njihovemu imetju (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Ranljivost je posledica prisotnosti človeka in njegovih dejavnosti v pokrajini. Z ranljivostjo se
opredeljuje občutljivost človeka, družbe, naselij ali infrastrukture na naravne nesreče (Komac,
Natek, Zorn, 2008).
Pojem ogroženosti predstavlja izpostavljenost človeka in njegovih dejavnosti nevarnostim. Če
hočemo poznati ogroženost, moramo poznati razširjenost, jakost in pogostnost izjemnih
naravnih procesov na ogroženem ozemlju ter škodo, ki jo lahko prizadenejo (Gams, 1983a,
13). Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 64/1994)
ogroženost opredeljuje kot resnično ali občuteno izpostavljenost ljudi, živali, premoženja,
kulturne dediščine in okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč.
Vsak poseg v prostor je izpostavljen določenemu tveganju, med drugim tudi naravnim
nesrečam (Natek, 2009). Tveganje, katerega stopnjo določimo na podlagi ranljivosti in
izpostavljenosti nevarnosti, lahko delno ublažimo s primerno gradnjo objektov in s
protipoplavnimi ukrepi (Kozelj et al, 2008).
Naravni prostor, ki je podvržen naravnim nevarnostim ni ogrožen, če hkrati ni ranljiv zaradi
prisotnosti človekove dejavnosti (Brilly et al., 1999).
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5.2.

Metodologija izdelave ocen ogroženosti

Kartografske prikaze ocen ogroženosti se izdeluje z namenom prikaza razširjenosti in
intenzitete naravnih procesov ter z namenom ugotavljanja vpliva naravnih procesov na
človekovo delovanje v pokrajini. Izdelane karte prikazujejo ogroženost območij človekove
dejavnosti ali bivanja zaradi različnih naravnih procesov. Na podlagi ocen ogroženosti lahko
določimo primernost nekega območja za določeno rabo. Ocene ogroženosti predstavljajo
enega izmed preventivnih ukrepov v boju proti naravnim nesrečam ter so temeljna podlaga za
nadaljnje terensko delo, s katerim določimo dejansko ogroženost posameznih objektov.
Vendar šele natančno poznavanje naravnih procesov omogoča razpoznavanje ogroženih
območij v pokrajini (Komac, Zorn, 2007).
Metode izdelave zemljevidov ogroženosti delimo na neposredne (kvalitatitvne ali izkustvene)
in posredne (kvantitativne).
Neposredna metoda je metoda geomorfološkega kartiranja. Točnost te metode je odvisna od
izkušenj in znanja tistih, ki kartirajo, zato izdelki zahtevajo več časa za izdelavo, vendar pa so
zaradi terenskega dela natančnejši.
Rezultat uporabe posrednih metod je model, izdelan s pomočjo geografskih informacijskih
sistemov. Takšni zemljevidi niso namenjeni dokončnemu vrednotenju ogroženosti, temveč
služijo kot podlaga za nadaljnje terensko delo. Posredne metode delimo na probabilistične in
deterministične. Pri probabilističnih metodah intenzivnost in razširjenost procesov
ugotavljamo s primerjavo dejanskega stanja, na primer zemeljskih plazov, ki so se v
preteklosti v pokrajini že sprožili. Zemljevidi ogroženosti izdelani z deterministično metodo
so subjektivnejši od probabilističnih, saj so pri izdelavi upoštevane posredno določene in
hkrati dokazano dominantne pokrajinske prvine. Njihova zanesljivost je odvisna od kakovosti
uporabljenih kartografskih podlag (Komac, Zorn, 2007).

5.2.1.

Metodologija izdelave ocene ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v

občini Cerkno
Ocena ogroženosti občine Cerkno zaradi zemeljskih plazov je izdelana po deterministični
metodi ponderiranja vplivnih dejavnikov v kombinaciji s terenskim delom.
Zemljevid je bil izdelan v programskem orodju ArcMap, s postopkom Weighted Overlay.
Delni zemljevidi so bili izdelani na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin 25x25,
posameznih fizičnogeografskih podlag ter podatkov iz podatkovne baze zemeljskih plazov,
pridobljene s strani Uprave RS za zaščito in reševanje.
Za vsakega izmed izbranih vplivnih dejavnikov (geološka zgradba, nakloni, poraslost z
gozdom, ukrivljenost površja, ekspozicija površja) je bil najprej izdelan zemljevid nevarnosti.
Najpomembnejša vplivna dejavnika za pojav zemeljskih plazov sta geološka zgradba in
naklon pobočij. Vplivni dejavnik so tudi maksimalne 24 urne padavine, vendar sloj padavin
pri izdelavi zemljevida nevarnosti, zaradi podobnosti razporeditve količine padavin na
območju celotne občine, ni bil uporabljen.
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Ker vpliv raznih dejavnikov na nastanek zemeljskih plazov ni enakovreden, je potrebno vsak
dejavnik obtežiti (ponderirati), pri čemer je vsota vseh uteži enaka 1. Določitev uteži je
subjektivna, zato moramo dobro poznati geomorfne procese in pojave, da lahko ugotovimo,
kako si vplivni dejavniki sledijo po pomembnosti. Pri izdelavi karte ogroženosti zaradi plazov
v občini Cerkno so uteži določene na podlagi ugotovitev Komaca in Zorna iz leta 2010. Zorn
in Komac sta v članku Statistično modeliranje plazov v državnem merilu (2010) ponderje
vplivnim dejavnikom določila na podlagi dognanj iz evidence plazov v Sloveniji. V
omenjenem članku strokovnjaka ugotavljata, da se zemeljski plazovi v Sloveniji najpogosteje
pojavljajo v klastičnih kamninah na intenzivno obdelanih pobočjih, z naklonskim kotom 10–
30°.
Na plazovitost vpliva tudi ukrivljenost površja. Za nastanek zemeljskih plazov je pomembna
predvsem vodoravna ukrivljenost površja, to je ukrivljenost glede na navpično ravnino.
Vodoravna ukrivljenost površja označuje območja stekanja vode na pobočjih. Največ plazov
se sproži na vbočenih delih pobočij (Komac, Zorn, 2010, str. 68).
Posredno, prek Sončevega sevanja, ki vpliva na vlažnost pobočij, na plazenje vpliva tudi
usmerjenost ali ekspozicija površja. V Sloveniji so plazovi najpogostejši v jugovzhodnih,
južnih in jugozahodnih legah (Komac, Zorn, 2010).
Za izdelavo karte je bilo uporabljenih pet vplivnih dejavnikov. Geološka zgradba je
najpomembnejši dejavnik pojava zemeljskih plazov, zato je obtežena z najvišjim ponderjem.
Sloja naklonov in varovalne vloge gozda sta določena kot enako pomembna dejavnika. Pri
izdelavi karte ogroženosti zaradi zemeljskih plazov uporabljene uteži so predstavljene v sliki
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Slika 55: Uteži, uporabljene pri izdelavi zemljevida ogroženosti zaradi zemeljskih plazov z metodo ponderiranja.

Vplivni dejavnik

Utež

Geološka podlaga

0,35

Naklon

0,25

Raba tal

0,25

Ukrivljenost površja

0,10

Ekspozicija površja

0,05

Naslednja faza izdelave karte ogroženosti zaradi zemeljskih plazov je faza kombiniranja
delnih zemljevidov, v kateri seštejemo posamezne sloje in seštevek delimo s številom slojev.
Postopek prekrivanja kart je v programu ArcMap mogoče izvesti z ukazom Weighted
Overlay. Dobljeni rezultat z vrednostjo med 0 in 1 izraža možnost plazenja. Najvišjo vrednost
1 imajo območja, ki so v vseh posameznih slojih uvrščena v najvišjo kategorijo (Perko, 1992).
Ostale dobljene vrednosti, velikosti med 0 in 1, nato ob upoštevanju statistične razporeditve
razdelimo na kategorije, ki predstavljajo možnost nastanka zemeljskih plazov (Zorn, Komac,
2004).
Zemljevid ogroženosti dobimo šele potem, ko na zemljevid plazovitih območij položimo
podatkovne sloje z družbeno-geografskimi prvinami. Na njem je za vsak objekt ali območje
razvidno, kakšna je kategorija njegove ogroženosti. Zemljevid ogroženosti zaradi zemeljskih
plazov prikazuje součinkovanje naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov v
pokrajini.
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Zemljevidi ogroženosti zaradi zemeljskih plazov, izdelani s pomočjo determinističnih metod,
so model oziroma ocena dejanskega stanja v pokrajini. Njihova zanesljivost je odvisna od
kakovosti uporabljenih kartografskih podlag in izbrane metode (Zorn, Komac, 2004).

5.2.2.

Metodologija izdelave ocene poplavne ogroženosti v občini Cerkno

Pri opredeljevanju obsega poplav poznamo več različnih metod. V Sloveniji je najbolj
razširjeno opredeljevanje pogostnosti pojava poplav. Pogostnost poplav izražamo z
verjetnostjo, da se v določenem času poplava v enakem obsegu zopet pojavi. Značilne
vsakoletne poplave imajo tako povratno dobo enega leta ali nekaj mesecev, večje poplave in
povodnji pa povratne dobe 100 in več let (Frantar, 2008).
Na spletnem portalu Agencije Republike Slovenije za okolje so za območje celotne Slovenije
dostopni kartografski sloji redkih, katastrofalnih in pogostih poplav, vendar pa v kartografske
podlage, po zagotovilu strokovnjakov Inštituta za vode RS, še niso vključene poplavne vode
iz leta 2007. Poplavne linije so, za primere poplavnih vod z različno povratno dobo,
izračunane le za večje vodotoke, kar pa ne pomeni, da se poplave ob manjših vodotokih ne
pojavljajo. Hkrati je merilo kartografskih slojev premajhno za apliciranje pojavov na lokalni
nivo. Poplavne linije zato pri izdelavi kartografskih prikazov niso bile uporabljene.
Metodologija izdelave ocene poplavne ogroženosti občine Cerkno temelji na subjektivno
določenem potencialnem vplivnem območju poplavnih vod posameznih vodotokov,
dopolnjenim z dejanskim obsegom poplavnih vod ob neurjih oktobra 1998 in septembra 2007,
pridobljenih s terenskim kartiranjem geografskih učinkov preteklih poplav ter s pogovorom z
domačini o dejanskem obsegu preplavitve vodotokov. Metoda je bila izbrana in uporabljena
zaradi pomanjkanja podatkov o dejanskem obsegu poplavnih vod v letu 1998, saj poročil o
povzročeni škodi poplavnih vod ni bilo mogoče pridobiti. Kljub temu, da se je ujma zgodila
pred dobrim desetletjem, se prebivalci točnega obsega poplavnih vod ne spominjajo. S
pomočjo domačinov ter podatkov, pridobljenih s strani občine Cerkno, je bilo mogoče dokaj
natančno izpostaviti območja preplavitve vodotokov ob neurju septembra 2007.
Karta poplavne ogroženosti je sinteza kart poplavne nevarnosti, ki upošteva dejavnike vpliva
na nastanek poplav z določeno verjetnostjo pojava in ranljivosti, ki je posledica človekovega
delovanja v prostoru.

Izdelava karte poplavne nevarnosti
Za občino Cerkno je značilna gosta in razvejana mreža hudourniških vodotokov, za vode
katerih ob ekstremnih padavinskih dogodkih obstaja nevarnost prelitja po poplavni ravnici.
Nevarnost pojava poplav v občini Cerkno je določena na podlagi goste rečne mreže na
ozemlju občine, kategorizacije vodotokov v velikostne razrede po podatkih pridobljenih s
strani Občine Cerkno ter dopolnjena z dejanskim obsegom poplavnih vod ob neurjih oktobra
1998 in septembra 2007. V občini Cerkno je skupno 255 kilometrov vodotokov, zato bi bilo
kartiranje dejanskih vplivnih pasov dolgotrajno. S pomočjo ukaza Buffer je v programu
ArcMap določen potencialni obseg poplavnih vod na vodotokih, za katere podatkov o
dejanski preplavitvi ni.
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Vodotokom so določeni 3 velikostni razredi potencialnih vplivnih območij poplavnih vod.
- Največji potencialni vplivni pas poplavnih vod, 15 metrov, ima skoraj celoten tok reke
Idrijce, z izjemo območja med Kurnikom in izlivom Snoviške grape v Idrijco, kjer je
dolina močno zožana, poplavnim vodam pa razlitje po desnem bregu dodatno
onemogoča podporni zid. Velikost potencialnega vplivnega pasu širine 15 metrov je
vodotokom določena v Presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega
prostorskega načrta občine Cerkno na varovana območja (2010). Kartografski sloj 15metrskega vplivnega pasu je pridobljen s strani Občine Cerkno.
-

Zaganjalščica, Luknjica, Jesenica, Otuška, Sevnica, Kazarska, Snoviška grapa ter
Cerknica z večjimi stalnimi pritoki (Zapoška, Oresovka) imajo 5 metrsko potencialno
vplivno območje poplavnih vod. Cerknica in njena pritoka imajo enako potencialno
vplivno območje zaradi velikosti njihovega porečja, zaradi že izvedenih regulacijskih
del na Cerknici, ki umirjajo njen tok ter zaradi obstoječih podatkov o obsegu preteklih
poplav. Velikost potencialnega vplivnega pasu širine 5 metrov je vodotokom določena
v Presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta občine
Cerkno na varovana območja (2010). Kartografski sloj 5-metrskega vplivnega pasu je
pridobljen s strani Občine Cerkno.

-

Ostali manjši vodotoki in občasno tekoči potoki imajo vplivni pas velikosti enega
metra. Velikost vplivnega pasu je določena zaradi erozijske vrezanosti vodotokov v
podlago in strmih pobočij, ki strugo obdajajo.

Potencialni obseg poplavnih vod je uporabljen z namenom prikaza, da se poplave ne
pojavljajo samo ob večjih vodotokih, temveč da nevarnost pojava obstaja ob vseh vodotokih v
občini.
Dejanski obseg poplavnih vod iz leta 1998 je izdelan na podlagi pogovora z domačini ter
podatkov iz lokalnega in regionalnega časopisja. Zaradi načina podaje informacij javnosti, so
podatki iz časopisja skopi in splošni. Pogovor z domačini k izdelavi karte nevarnosti ni
doprinesel želenega rezultata, saj se ljudje poplav leta 1998 ne spominjajo dobro. Hkrati
konec devetdesetih let prejšnjega stoletja gasilci niso beležili lokacij svojih intervencij.
Podatki o poplavnih vodah leta 1998 so zaradi omenjenih dejavnikov pomanjkljivi.
Podatki o poplavnih vodah, ki so septembra 2007 povzročile škodo, so natančnejši in
celovitejši, saj so pridobljeni iz popisa nastale škode. Informacije o poplavah 2007 so
pridobljene s strani Občine Cerkno, Cerkljanskega muzeja, prostovoljnega gasilskega društva
Cerkno in domačinov. Kartografski podatki obsega poplavnih vod so izdelani s kartiranjem.
Poplavna nevarnost posameznih kartografskih slojev je bila določena subjektivno. Največja
poplavna nevarnost je določena sloju, v katerem so združeni pridobljeni podatki o dejanskem
obsegu poplavnih vod v letih 1998 in 2007, nižja stopnja nevarnosti je določena območjem
potencialnega vpliva poplavnih vod ob vodotokih, za katere podatki o dejanski preplavitvi ne
obstajajo.
Po neurju leta 1998 so bili izvedeni regulacijski ukrepi za umirjanje toka v strugah Zapoške in
Cerknice, erozijska moč hudourniških vod pa je podrla jez na Cerknici, ki je do tedaj
zmanjševal energijski potencial vodotoka.
Obsega poplavnih vod iz let 1998 in 2007 se prekrivata ob sotočju Cerknice, Zapoške in
Oresovke, na travniku med Gasilskim domom in mostom, kjer obvoznica, potekajoča mimo
središča Cerkna, preči Cerknico, ter na mostovih med proizvodnimi halami ETE.
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Izdelava karte poplavne ranljivosti
Ranljivost se spreminja glede na intenzivnost rabe tal in vrednost premoženja (Komac, Natek,
Zorn, 2008). Pri izdelavi karte poplavne ranljivosti je bil uporabljen sloj Corrine Land Cover,
ki pa ima pomanjkljivost, da ne ločuje stanovanjskih površin od območij različnih dejavnosti.
Stavbe in ceste so združeni v kategorijo pozidanih površin. Sloj rabe tal je bil pridobljen s
strani Občine Cerkno.
Na poplavnem območju se pojavlja devet različnih kategorij rabe tal, katerim je bila
subjektivno določena stopnja ranljivosti velikostnih razredov 1–4 (malo, zmerno, močno in
zelo ranljiva območja). Poplavno najbolj ranljiva so pozidana zemljišča, sledijo njive in
vrtovi. Ocenjeno zmerno ranljiva so zemljišča s trajnimi nasadi, travniške površine, zemljišča
z mešano rabo, neobdelane površine, površine v zaraščanju ter kmetijske površine, porasle z
gozdnim drevjem. Najmanj ranljive kategorije so gozd in vodne površine.
Slika 56: Stopnje ranljivosti kategorij rabe tal na potencialnih poplavnih območjih v občini Cerkno.

VRSTA RABE

STOPNJA RANLJIVOSTI POSAMEZNE
RABE
1

Gozd
Trajni travniki

2

Naselja in prometnice

4

Vode

1

Travniški sadovnjak

2

Mešana raba

2

Kmetijsko zemljišče, poraslo
drevjem*
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju

z

gozdnim

Njive in vrtovi

2
2
3

Vir: Poimenovanje vrst rabe tal-MKGP, 2011; Stopnje ranljivosti posamezne rabe (Mlakar,
2005).
*Kmetijske površine, porasle s travinjem, na katerih rastejo posamična gozdna drevesa
oziroma grmi in se redno, vsaj enkrat letno, popasejo oziroma pokosijo (Kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim drevjem, 2011).

Izdelava karte poplavne ogroženosti
Sinteza izdelanih kart nevarnosti in ranljivosti je karta ogroženosti, izdelana s programskim
orodjem ArcMap in prikazuje 5 stopenj poplavne ogroženosti občine Cerkno:
-

zelo ogroženo,

-

močno ogroženo,

-

zmerno ogroženo,

-

malo ogroženo,

-

neogroženo.
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5.3.

Ocena ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v občini Cerkno

V Sloveniji je plazenje tal zelo pogost pojav. Po nepopolnih podatkih je v Republiki Sloveniji
evidentiranih med 7000 in 10000 zemeljskih plazov (Ribičič, Buser, Hoblaj, 1994). Po
podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je v občini Cerkno evidentiranih 237 zemeljskih
plazov.
Zaradi zemeljskih plazov so potencialno nevarna vsa tista območja, ki so zgrajena iz mehkih
nekarbonatnih kamnin (peščenjak, zbiti pesek) ali drugih neprepustnih kamnin, ki hitro
preperevajo in tvorijo debelo preperelino (skrilavci in tufi), imajo obenem večji naklon
površja, južno, jugovzhodno ali jugozahodno lego ter niso porasla z vegetacijo. Pojav plazenja
je manj verjeten na trdih kamninah, saj je pobočje stabilno tudi, če je naklon večji od kota
notranjega trenja (Zorn, Komac, 2008).
Karta ogroženosti zaradi zemeljskih plazov je bila izdelana na podlagi petih vplivnih
dejavnikov (geološke podlage, naklonov, rabe tal, ukrivljenosti površja in ekspozicije
površja). Metodologija izdelave karte je opisana v poglavju 5.2.1.
Upoštevanje naštetih dejavnikov nam poda oceno ogroženosti. Ocena ogroženosti je za
naselja in prometnice na območju občine Cerkno izražena v treh razredih:
-

majhna ogroženost

-

zmerna ogroženost

-

velika ogroženost.
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Slika 57: Karta ogroženosti zaradi zemeljskih plazov.
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Ob upoštevanju petih dejavnikov (vzrokov), ki vplivajo na sprožitev zemeljskih plazov, je
28,3% občine Cerkno zaradi zemeljskih plazov malo ogrožene, 63% ozemlja občine je
zmerno ogrožene, medtem ko je 8,7% ozemlja občine zelo ogroženega. V občini Cerkno je
skupno 30 naselij. Od tega jih 27 v celoti ali delno leži na območju zmerne ogroženosti zaradi
zemeljskih plazov. Na območjih osrednjega, severovzhodnega in jugovzhodnega dela
Cerkljanskega hribovja, kjer je ogroženost zaradi zemeljskih plazov največja, je v celoti
lociranih 8 naselij. Na območjih majhne ogroženosti naselij ni, so le posamezni objekti.
Vendar pa lahko tudi posredna ogroženost močno vpliva na življenje v naseljih, postavljenih
na območjih, kjer je ogroženost zaradi zemeljskih plazov majhna oziroma zmerna. Plazovi
lahko poškodujejo ceste in tako prenekatere vasi odrežejo od sveta. Plazovi gorvodno lahko
povzročijo katastrofo dolvodno, saj lahko zemeljski plaz v ozki grapi začasno zajezi vodotok,
in ob močnih padavinah povzroči nastanek poplavnega vala.
Manj ogrožena območja
Območja majhne ogroženosti zaradi zemeljskih plazov (na sliki 57 označena z bledo rumeno
barvo) v občini Cerkno skupaj zavzemajo 28,3% ozemlja občine. Skupna lastnost teh območij
je, da zavzemajo predvsem redko poseljene predele osrednjega, zahodnega in južnega dela
Cerkljanskega hribovja in Šebreljske planote. Gre za območja grajena pretežno iz karbonatnih
kamnin. Največja sklenjena površina majhne ogroženosti zaradi zemeljskih plazov se nahaja
na območju Šebreljske planote, kjer je zaradi kraškega planotastega površja tudi naklon
manjši. Ogroženost zaradi zemeljskih plazov je majhna tudi na območju Kojce, Počanske
gore, na pobočjih doline Cerknice, Lajš, južnem pobočju Drnove, severnem in zahodnem delu
Lipojc ter v Mrovljevi grapi.
Zmerno ogrožena območja
Kategorija zmerne ogroženosti zaradi zemeljskih plazov (na sliki 57 označena z zeleno barvo)
zavzema 63% občine Cerkno. Gre za območja iz karbonatnih kamnin s primesmi sedimentnih
in vulkanskih kamnin različnih odpornostnih stopenj, na katerih leži večina naselij v
cerkljanski občini: Podpleče, Lazec, Plužnje, Otalež, Travnik, Laznica, Poče, Gorje,
Trebenče, Orehek, Jesenica, Straža, Cerkljanski vrh, Straža, Zakriž, Bukovo, Police, Zakojca,
Ravne, Šebrelje, Jagršče, Reka, zaradi razpršene poselitve pa tudi del Gorenjih in Dolenjih
Novakov in osrednji del naselja Cerkno na levem bregu Cerknice s pripadajočo komunalno
infrastrukturo. Na zmerno ogroženih območjih živi 64% občanov.
Zelo ogrožena območja
Območje največje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v občini Cerkno je na sliki 57
označeno z rdečo barvo. Območje, ki pokriva 8,7% površja občine, se v celoti nahaja na
vzhodnem in severovzhodnem delu Cerkljanskega hribovja. Pas največje ogroženosti gradijo
skrilavi glinavec, kremenov peščenjak in kremenov konglomerat.
Zaradi zemeljskih plazov so najbolj ogrožena naselja Podlanišče, Planina pri Cerknem,
Čeplez, Dolenji in Gorenji Novaki, Labinje (slika 58), Poljane in deli naselja Cerkno (celotno
območje med Zapoško in Cerknico, Cesta na Plužnje, Pot v Strano, Gorenjska cesta,
Gozdarska pot). V Cerknem se na območju, kjer je ogroženost zaradi zemeljskih plazov
največja, nahaja zdravstveni dom z lekarno, stavba občine Cerkno in pošte, Osnovna šola
Cerkno, vrtec, Cerkljanski muzej, Laufarija, Cerkljanski mladinski alternativni klub in Cerkev
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sv. Jerneja. Skupaj na ocenjeno najbolj ogroženih območjih občine Cerkno živi 36%
celotnega prebivalstva.
Na območju največje ogroženosti leži tudi Partizanska bolnica Franja, ki so jo številni
zemeljski plazovi in skalni podori v preteklosti že velikokrat poškodovali.
Slika 58: Labinje so eno izmed osmih, zaradi zemeljskih plazov najbolj ogroženih naselij v občini Cerkno.

Avtor: Kafol, Ž., 2010.
Zaradi zemeljskih plazov so zelo ogroženi odseki naslednjih lokalnih cest:
· Dolenji Novaki‒Razpotje,
· Počivalo‒Črni vrh,
· Kladje‒Cmilk,
· Stara Oselica‒Podlanišče,
· Nova Oselica‒Podlanišče,
· Kladje‒Ogenca,
· Planina‒Lubar,
· Kopačnica‒Planina,
· Cerkno‒Zakriž,
· Cerkno‒Labinje,
· Cerkno‒Trebenče,
· Gozdarska pot v Cerknem,
· Cesta OF v Cerknem.
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Ogrožena je regionalna cesta Želin‒Kladje na odseku med Cerknim in prelazom Kladje, ko
premaguje 550-metrsko višinsko razliko po skrilavem glinavcu, peščenjaku, konglomeratu ter
slabo odpornih grödenskih skladih. Na posameznih odsekih je zelo ogrožena tudi regionalna
cesta Cerkno‒Smučarski center Cerkno, in sicer od Kacina do Makuca ter od Praprotnika do
smučišča na Črnem vrhu. Cesta je predvsem v času smučarske sezone prometno zelo
obremenjena.

5.4.

Ocena poplavne ogroženosti

Voda zahteva svoj prostor ne le v strugi, temveč tudi v širšem rečnem prostoru. Ker smo
ljudje poplavno ravnico pozidali in omejili poplave na območjih človekovih dejavnosti
obravnavamo kot naravne nesreče (Frantar, 2008). Karta poplavne ogroženosti (slika 67)
združuje rezultate analiz poplavne nevarnosti (slika 61) in ranljivosti (slika 62) in prikazuje
območja morebitnih škodljivih posledic zaradi poplavne nevarnosti (Papež, 2010).

5.4.1.

Karta poplavne nevarnosti

Poplave so nepredvidljive predvsem na območjih hudourniških vodotokov, kjer se poplavne
vode pojavijo hitro in nepričakovano. Na območju občine Cerkno je rečna mreža gosta in
razvejana. Zaradi izkoriščanja vodne sile v gospodarske namene v preteklosti na eni ter
pomanjkanja uravnanega površja za gradnjo na drugi strani, so številni objekti in
infrastruktura na Cerkljanskem postavljeni tik ali v neposredni bližini vodotokov. Prikaz
nevarnosti pojava poplav izpostavlja tri stopnje poplavne nevarnosti.
Velika nevarnost (na sliki 61 označena z rdečo barvo) predstavlja obseg poplavnih vod ob
neurju oktobra 1998, ko so visoke vode dosegle 20-letno povratno dobo ter obseg 100-letnih
poplavnih vod ob ekstremnem padavinskem dogodku septembra 2007. Gre za poplavna
območja ob Cerknici, Zapoški in Oresovki v naselju Cerkno, ob spodnjem toku Čerinščice, ob
pritokih Zapoške v Trebenčah in Gorjah ter na celotnem toku Idrijce skozi cerkljansko občino
s skupno površino 1 km2.
Zmerna nevarnost pojava poplav (na sliki 61 prikazana z oranžno barvo) predstavlja
potencialna poplavna območja poplavnih vod ob manjših stalno tekočih ter občasno tekočih
vodotokih v občini. Območja zmerne poplavne nevarnosti obsegajo površino 1,7 km2, kar
pomeni 64,3% celotnega poplavnega območja. Nevarnost pojava poplav ne preti 128,5 km2
ozemlja občine Cerkno.
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Slika 59: Raba zemljišč v območjih največje in zmerne nevarnosti pojava poplav (podatki iz leta 2006).

Vir: Raba tal, Občina Cerkno, 2010; Poimenovanje vrst rabe tal, MKGP, 2011.
V območju največje nevarnosti pojava poplav z 79% prevladuje gozd. Trajni travniki ter
naselja in prometnice skupaj zavzemajo 16% ozemlja. Podobna razporeditev rabe zemljišč je
tudi na območju zmerne nevarnosti poplav, saj na 85% območja prevladuje gozd, trajni
travniki in pozidana zemljišča zavzemajo 13% celotnega območja.
Slika 60: Raba tal na poplavnih območjih v občini Cerkno (podatki iz leta 2006).

Gozd

2,37

DELEŽ POVRŠINE
POPLAVNEGA OBMOČJA
(%)
84,8

Trajni travniki

0,33

11,9

Naselja in prometnice

0,06

2,2

Vode

0,01

0,4

Travniški sadovnjak

0,007

0,3

Mešana raba

0,004

0,2

Kmetijsko zemljišče, poraslo z
gozdnim drevjem*
Kmetijsko
zemljišče
v
zaraščanju
Njive in vrtovi

0,004

0,1

0,002

manj kot 0,1

0,0002

manj kot 0,1

2,8

100,0

VRSTA RABE

SKUPAJ

POVRŠINA (km2)

Vir: Raba tal, Občina Cerkno, 2010; Poimenovanje vrst rabe tal, MKGP, 2011.
* Kmetijske površine, porasle s travinjem, na katerih rastejo posamična gozdna drevesa oziroma grmi
in se redno, vsaj enkrat letno, popasejo oziroma pokosijo (Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim
drevjem, 2011).
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Slika 61: Nevarnost poplav ob vodotokih na območju občine Cerkno.

73

5.4.2.

Karta poplavne ranljivosti

Na potencialnih poplavnih območjih v občini Cerkno je 9 različnih kategorij rabe tal (slika
60). 84,8% vseh potencialnih poplavnih površin v občini Cerkno porašča gozd, 12% pa trajni
travniki. 0,06 km2 poplavnih površin zavzemajo naselja in prometnice, ki so hkrati tudi
najbolj ranljiva kategorija rabe tal. Obdelovalna zemljišča, kot so travniki, sadovnjaki,
zemljišča z mešano rabo, kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem ter njive in vrtovi
skupaj predstavljajo 12,6% poplavnih površin.
Slika 62: Ranljivost občine Cerkno zaradi poplav.
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Malo ranljivo
Malo ranljivega je skupno 85,3% poplavnega območja v občini Cerkno. Malo ranljive so
vodne površine in poplavna območja v gozdovih. Velik delež malo ranljivih površin ni
presenetljiv, saj gozdne površine pokrivajo 72% celotne občine.
Zmerno ranljivo
Zmerno ranljiva so območja trajnih travnikov, nasadov, zemljišča v zaraščanju ter kmetijska
zemljišča porasla z gozdnim drevjem. To so območja, na katerih bi poplavne vode povzročile
manjšo škodo na travni ruši in pri letini trajnih nasadov. Območje zmerne ranljivosti obsega
12,5% skupnega potencialnega poplavnega območja.
Močno ranljivo
Kot močno ranljive so kategorizirane njive in vrtovi ob Zapoški, Oresovki in Cerknici v
Cerknem, ob Šjakarici v Počah ter na poplavnem območju Idrijce v naseljih Travnik in Reka.
Močno ranljivega je 0,02% območja, kjer obstaja nevarnost pojava poplav.
Zelo ranljivo
Zelo ranljive so vse pozidane površine na območju poplavne nevarnosti. Zelo ranljivo je
Cerkno z vsemi vpadnicami v naselje ter regionalna cesta, Cerkno–Smučarski center Cerkno,
katere trasa poteka neposredno ob strugi reke Cerknice. Največjo stopnjo ranljivosti imajo
lokalne ceste, ki potekajo ob in čez hudourniške vodotoke. Do prenekaterih vasi na
Cerkljanskem poteka le po ena lokalna cesta, kar povečuje ranljivost, saj so vasi v primeru
pojava hudourniških poplav nedostopne. Zelo ranljiva je tudi cesta Idrija-Most na Soči, ki jo
reka Idrijca na posameznih odsekih na območju občine Cerkno spodkopava.
Cerkno je poplavno najbolj ranljivo naselje v občini. Ranljivost je velika zaradi lokacije
naselja ob sotočju Cerknice, Oresovke in Zapoške ter številnih manjših pritokov. V naselju
Cerkno (slika 63) so na območju največje poplavne ranljivosti locirane številne občinsko
pomembne dejavnosti, od stavbe Občine Cerkno, Pošte Slovenije, Laufarije, Cerkljanskega
mladinskega alternativnega kluba, Zdravstvenega doma, Lekarne ter industrijskih hal podjetja
ETA Cerkno. Zelo ranljivih je skupno 2,2% poplavnih območij v občini Cerkno.
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Slika 63: Ranljivost naselja Cerkno zaradi poplav.
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5.4.3.

Karta poplavne ogroženosti

Analiza sinteze kart poplavne nevarnosti in poplavne ranljivosti je izpostavila 5 stopenj
poplavne ogroženosti na območju občine Cerkno (slika 67). V občini Cerkno prevladujejo
malo in zmerno ogrožena območja s skupno površino 2,75 km2, kar predstavlja 2,1% ozemlja
občine Cerkno. To so večinoma neposeljena gozdna območja, površine v zaraščanju in
kmetijske površine s trajnimi nasadi ter travniki, kjer potencialne poplavne vode ne bi
povzročile večje škode.
Zelo ogroženo
Najobsežnejše sklenjeno območje največje poplavne ogroženosti je v naselju Cerkno (slika
66), kjer so locirane vse centralne dejavnosti, pomembne za delovanje družbe. To so območja,
kjer so v letih 1998 in 2007 poplavne vode povzročile škodo na objektih in infrastrukturi. Gre
za poplavne površine ob Cerknici, na celotnem toku od Podivja v severovzhodnem delu
naselja do čistilne naprave pri tovarni ETA ter obvodne površine ob Oresovki ter Zapoški od
njenega pritoka v Cerkno in do izliva v Cerknico.
Zaradi ozke struge potoka in minimalne poplavne ravnice je zelo ogrožena soteska potoka
Čerinščica na območju Partizanske bolnice Franja.
Zelo ogrožene so stanovanjske hiše v naselju Poljane ob Trševki, v Trebenčah in Laznici ob
manjših hudourniških vodotokih, v središču vasi Poče ob Šjakarici, v Orehku ob Javorščici,
industrijski obrat na Reki ob sotočju Kazarske z Idrijco, stanovanjske hiše ob sotočju
Snoviške grape z Idrijco, objekti ob sotočju Cerknice in Idrijce ter stanovanjske hiše ob
Zaganjalščici ter objekti ob Otuški v Jagrščah. Na območju občine Cerkno je 57 zelo
ogroženih stanovanjskih hiš s skupno 143 prebivalci (leta 2008 sta po podatkih Statističnega
urada RS v občini Cerkno v povprečju v stanovanju prebivali 2,5 osebi).
Zelo ogrožene so regionalne ceste Idrija–Most na Soči na odsekih Straža–Reka in cesta pri
naselju Travnik, kjer jo Idrijca z bočno erozijo spodkopava, cesta Želin–Cerkno–Kladje,
turistična cesta Cerkno–Smučarski center Cerkno ter odseki lokalnih cest in javnih poti,
katerih trasa poteka ob in čez vodotoke:
-

Gorenji Novaki-Zanjivč‒Pod Prvičem,
Dolina Cerknice‒Poljane,
Labinje‒Poče,
Cerkno‒Zakriž,
Jesenica‒Orehek,
Orehek‒Reka,
Reka‒Police,
Bukovo‒Zakojca,
Lazec‒Zalazec,
Kladje‒Ogenca,
Cerkljanski vrh‒Podlanišče.

Območje največje ogroženosti površinsko obsega 0,06 km2 poplavnih območij v občini, kar je
0,05% celotnega občinskega ozemlja.
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Slika 64: Stavbi, v kateri so pošta, občina, mladinski klub in Laufarija
sta postavljeni neposredno ob strugi Zapoške.

Avtorica: Grum, A., 2008.
Slika 65: Poplavno ogrožena regionalna cesta Cerkno‒Smučarski center Cerkno.

Avtorica: Grum, A., 2011.
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Slika 66: Poplavna ogroženost v občinskem središču.

Močno ogroženo
Na območju občine Cerkno je poplavno močno ogroženega 0,002% površja občine. Gre
predvsem za njivske površine in vrtove ob Idrijci na Reki, Želinu, pri Maruškovcu in v naselju
Travnik, ob Cerknici v Podivju in Spodnjih Poljanah, na Kurjevcu v Gorenjih Novakih, v
Trebenčah ob Zmrzli ter v Gorjah ob Šjakarici. Glede na nizek delež kakovostnih
obdelovalnih kmetijskih zemljišč bi poplavne vode povzročile precejšno škodo in prekinile že
tako nizko samooskrbo lokalnega prebivalstva z domačimi pridelki.
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Zmerno ogroženo
Delež zmerno ogroženih površin v občini Cerkno znaša 0,3%, kar pomeni 12,5% poplavnih
površin v občini. Prevladujoča raba zmerno ogroženih zemljišč so trajni travniki, katerih
skupna površina znaša 0,35 km2. Poleg trajnih travnikov so zmerno ogroženi še ekstenzivni
sadovnjaki, kmetijske površine porasle z gozdnim drevjem, zemljišča z mešano rabo ter
površine v zaraščanju. Kmetijske površine se zaraščajo zaradi izseljevanja prebivalstva ter
zaradi opuščanja kmetijstva. Zaraščajo se predvsem odročne in strme senožeti in travniki.
Zmerno ogrožena območja so razpršeno razporejena po celotnem poplavnem območju,
prevladujejo pa ob Zapoški in njenih pritokih, Oresovki, Cerknici, Jesenici, Črni in Idrijci.
Malo ogroženo
Malo ogroženega je v cerkljanski občini 1,8% površja, kar predstavlja 85,2% površja
poplavnih površin. Malo ogrožene so poplavne ravnice na prodnih nasutjih vodotokov ali pa
ležijo na gozdnih območjih, kjer bi potencialne poplave povzročile škodo predvsem lastnikom
gozdov.
Neogroženo
Neogrožena območja so vsa tista območja, ki ne ležijo neposredno ob vodotokih. To so
vrhovi, slemena in vmesna sedla ter pobočja. Skupna površina neogroženih območij znaša
128,5 km2, kar predstavlja 97,8% ozemlja občine Cerkno.
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Slika 67: Poplavna ogroženost občine Cerkno.
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5.5.

Ocena skupne ogroženosti

Slika 68: Sintezna karta poplavne ogroženosti in ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v občini Cerkno.
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Skupna ogroženost je največja na območju razširjene doline Cerknice z naseljem Cerkno, kjer
so pobočja iz skrilavih glinavcev izredno plazljiva, hkrati pa se v samem naselju združijo
vode treh vodotokov, Cerknice, Zapoške in Oresovke, katerih vode so v preteklosti že
mnogokrat prestopile bregove in v Cerknem povzročile škodo. V Cerknem so zgoščene vse
dejavnosti, pomembne za delovanje družbe na območju celotne občine, zato pojav naravnih
nesreč, kot so zemeljski plazovi in poplave, povzroča veliko škode.
Velika skupna ogroženost je tudi na območju Planine pri Cerknem in Čepleza. Čeplez je ime
dobil po dejstvu, da moraš čez plaz, da lahko dostopiš do vasi. Na omenjenem območju je
zaradi kombinacije manj odpornih kamnin ter razvejane mreže pritokov Oresovke ogrožena
predvsem regionalna cesta Cerkno‒Kladje‒Škofja Loka.
Regionalna cesta turističnega pomena Cerkno‒Smučarski center Cerkno je ogrožena na
odseku Cerkno‒Dolenji Novaki, kjer njena trasa poteka neposredno ob strugi reke, hkrati pa
so pobočja doline zaradi slabe odpornosti kamnine podvržena plazenju. Omenjena cesta je
prometno zelo obremenjena v zimskem času.
Ogrožena je tudi Orehovška grapa, kjer številni vodotoki pogosto poškodujejo cestno
povezavo z dolino Idrijce. Območje je zaradi zemeljskih plazov zmerno ogroženo.
Najmanj ogrožena so območja naselij Šebrelje, Jagršče, Police in Ravne, kjer poplavne
ogroženosti ni, obstaja pa zmerna nevarnost pojava zemeljskih plazov. Ogrožene so predvsem
prometnice, ki vodijo do omenjenih naselij, kar bi v primeru sprožitve plazov in pojava
poplav prebivalstvu onemogočilo dostop.
Četudi drugim naseljem ne preti velika neposredna nevarnost pojava naravnih nesreč, pa so
ogrožene prometnice, ki vodijo do naselij. Govorimo lahko o posredni ogroženosti
infrastrukture in naselij na celotnem ozemlju cerkljanske občine.
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6. UPOŠTEVANJE NEVARNOSTI POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV V
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKNO
Naravne nesreče so sestavni deli naravnega dogajanja, ki ga človek praviloma ne more
preprečiti, temveč se mu mora na čim ustreznejše načine prilagoditi. Te prilagoditve so
najrazličnejših vrst, od varne gradnje do pravilne lokacije objektov (Gams, 1983a, str. 13).

6.1.

Državna določila

Zakoni in drugi predpisi s področja urejanja prostora usmerjajo k smotrni rabi prostora in
zagotavljanju visoke kakovosti grajenega okolja. V njih so zapisana pravila, s katerimi se
usmerja in nadzoruje razvoj naselij, infrastrukture, stanovanjskih sosesk, rabe prostora in
ohranja posebnosti zavarovanih območij ter zagotavlja priprava podrobnih načrtov za gradnjo
objektov (Simoneti, Lamovšek, 2009). Odločitve, ki se sprejemajo glede načrtovanja prostora
so zasnovane s prostorom kot ga zaznavamo, na drugi strani pa se ukrepi, ki tem odločitvam
sledijo izvajajo v stvarnem prostoru (Černe, 2005). Naravne nesreče se ne pojavljajo v
abstraktnem svetu, temveč so posledica raznolikosti pokrajine, v kateri imajo naravni in
družbeni procesi različno dinamiko in funkcije (Plut, 2007). Za doseganje visoke ravni
varstva pred geografskimi učinki naravnih nesreč je nujno sprejemanje odločitev na ravni
stvarnega prostora (Černe, 2005) ter vzpodbujanje učinkovitega izvajanja in uveljavljanja
zakonodaje na področju urejanja prostora in graditve objektov s krepitvijo vloge in
učinkovitejšim delom inšpekcijskih služb v boju zoper nedovoljene posege (Ribičič in
sodelavci, 2005).
Poleg zakonodaje s področja urejanja oziroma načrtovanja prostora in graditve objektov je
država sprejela vrsto dokumentov in zakonov, ki urejajo področje naravnih nesreč.
Pomembno vlogo na področju zmanjševanja poplavne ogroženosti ima evropska direktiva
2007/60/ES o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti, katere določbe so prenesene v
državno zakonodajo. Državno zakonodajo s področja naravnih nesreč sestavljajo Zakon o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 64/1994), Zakon o vodah
(Uradni list RS 67/2002) in Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, 44/2002).
Kljub temu, da so zakonska določila glede gradnje na ogroženih območjih zelo natančno
opredeljena, pa se na ogroženih območjih zaradi različnih interesov še vedno lahko gradi.
Evropska direktiva o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (2007/60/ES) namesto
načela zagotavljanja določene stopnje poplavne varnosti uvaja načelo obvladovanja tveganj
(Papež, 2010). Njene določbe so bile prenesene v nacionalni pravni red s sprejetjem
dopolnitev Zakona o vodah in novih podzakonskih aktov, to je Uredbe o načinu in vsebini
podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami (Uradni list RS, 7/2010) ter
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na poplavnih in
erozijskih območjih (Uradni list RS, 89/2008), ki skupaj s Pravilnikom o metodologiji za
določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Uradni list RS, 60/2007) tvorita zakonski okvir za preprečevanje vnosa novega
škodnega potenciala na območja poplavne nevarnosti.
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Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 64/1994) v obdobju
2009‒2015 sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, to je zmanjšati
število nesreč ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. Usmerjen je v preventivo in
trajnostni razvoj z namenom preprečiti, odstraniti ali zmanjšati varnostna tveganja. Ker vseh
nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno
obravnavane tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito
ukrepanje ob nesrečah. V programu se ne ureja trajna sanacija posledic naravnih in drugih
nesreč. Zakon določa obvezno upoštevanje ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami pri prostorskem in urbanističnem načrtovanju ter izdelavo presoje vplivov na
okolje za vse posege, ki bi lahko povzročili naravno ali tehnološko nesrečo.
Zakon o vodah (Uradni list RS 67/2002), ki ureja področje poplav in zemeljskih plazov z
namenom zagotavljanja varstva pred poplavami in zemeljskimi plazovi, določa, da mora
vsaka občina opredeliti poplavno ogrožena, erozijsko ogrožena, plazljiva in plazovita
območja, na katerih so zakonsko prepovedani vsi posegi (izjeme so določene v 37. členu
zakona).
Hkrati pa določa varstvo pred naravnimi nesrečami (poplavami, površinsko, globinsko in
bočno erozijo celinskih voda, erozijo morja, zemeljskimi in hribinskimi plazovi, delovanjem
snežnih plazov in ledom na celinskih vodah), ki obsega izvajanje ukrepov, s katerimi se
zmanjšuje ali preprečuje ogroženost in odpravlja posledice škodljivega delovanja voda.
S prostorskim razvojem ogroženih območij se ukvarjata tudi Zakon o urejanju prostora
(Uradni list RS št. 110/2002) in Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Strategija
prostorskega razvoja Slovenije določa, da se na območjih z izrazito naravno dinamiko varne
življenjske razmere omogoči s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja. Na
ogroženih območjih se določi ozemlja, kjer so potrebni zaščitni ukrepi ter območja, kjer je
potrebno obstoječe, z naravnimi procesi nezdružljive dejavnosti dolgoročno umakniti in
prostor prepustiti naravi. V poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih je prepovedano
načrtovanje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/2002) ne dovoljuje gradnje objektov zunaj
poselitvenih območij z izjemami, kot so objekti, ki služijo varnosti državljanov in njihovega
premoženja ter obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sistem prostorskega
načrtovanja je enoten za celotno Slovenijo. Določa ga Zakon o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS 33/2007), ki je bil sprejet leta 2007. Na ravni dovoljevanja in izvajanja
gradnje objektov ga dopolnjuje Zakon o graditvi objektov (Simoneti, Lamovšek, 2009).
Občinski prostorski akti so usklajeni z državno prostorsko strategijo, izvedbeni prostorski akti
pa z občinskimi strateškimi prostorskimi akti (Simoneti, Lamovšek, 2009).
Poleg upoštevanja zakonskih določil je ključni del premišljenega prostorskega načrtovanja in
načrtovanja gradbenih posegov dobro poznavanje naravnih značilnosti izbranega območja. Z
analizo obstoječih geoloških, klimatoloških, hidroloških podatkov in detajlnim kartiranjem
potencialno nevarnih območij je možno izdelati podrobne zemljevide nevarnosti, s tem
določiti območja potencialnih nevarnosti (Problematika zemeljskih plazov v Sloveniji, 2009)
in se jim pri gradnji ogniti.
Zakonske določbe so glede gradnje na ogroženih območjih natančno opredeljene (npr. Zakon
o vodah, Zakon o prostorskem načrtovanju in drugi dokumenti), vendar se z vidika groženj
prihodnjih naravnih nesreč premalo dosledno izvajajo. S tem napačnim ravnanjem se pogosto
povsem po nepotrebnem izpostavljamo še hujšim posledicam prihodnjih naravnih nesreč. Ker
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ima pri odločanju o tem veliko težo subjektivno dojemanje ogroženosti zaradi naravnih nesreč
tako pri lokalnem prebivalstvu kot pri načrtovalcih, to pa je praviloma neskladno z objektivno
stvarnostjo, imajo geografija in druge stroke izjemno pomembno nalogo pri proučevanju
pokrajinskih sestavin, ki vsebujejo informacije o preteklih in prihodnjih naravnih nesrečah, ter
pri prizadevanjih za čim tehtnejšim vključevanjem tega znanja v prostorsko načrtovanje in
druge človekove dejavnosti v prostoru s ciljem udejanjanja paradigme sonaravnega razvoja, ki
predvideva trajnostno ohranjanje naravnega kapitala in hkrati dolgoročno zasnovanega
delovanja gospodarstva in celotne družbe (Natek, 2007; Plut, 2007).

6.2.

Pristojnosti občine

Ena od nalog lokalnih skupnosti v Sloveniji je skrb za racionalno in trajnostno rabo prostora
ter varčno rabo zemljišč. Hkrati morajo biti vsi posegi v prostor in prostorske ureditve
načrtovane tako, da se omogoča poleg drugega tudi varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Vse človekove dejavnosti morajo biti načrtovane in razmeščene tako, da
upoštevajo socialno ekonomske, kulturne, tehnološke in okoljske vidike (Simoneti,
Lamovšek, 2009).
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS 64/1994) določa, da je
v občinski pristojnosti spremljanje nevarnosti in obveščanje ter alarmiranje prebivalstva o
pretečih nevarnostih, organiziranje Civilne zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč sosednjim občinam.
Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem
območju kot tudi pri odpravljanju posledic nesreč.
Politiko urejanja prostora lokalne skupnosti izvajajo v skladu s politiko urejanja prostora in
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Simoneti, Lamovšek, 2009). Po Zakonu o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007) imajo občine izvorno pravico urejanja
prostora na svojem območju. Izjema so posegi v prostor, kot je načrtovanje ureditev državnih
cest, hidroelektrarn, elektrovodov in drugih infrastrukturnih objektov državnega pomena, ki
so v neposredni pristojnosti države. Te pristojnosti občine definirajo z Občinskim prostorskim
načrtom (PISO, Občinski prostorski načrt, 2010), v katerem mora biti nadaljnje prostorsko
načrtovanje opredeljeno v skladu z veljavnimi zakoni, standardi in merili.
Občinski prostorski načrt je prostorski akt, sprejet za celotno območje občine, v katerem so
določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane so prostorske ureditve
lokalnega pomena ter določeni pogoji umeščanja projektov v prostor. Občinski prostorski
načrt je razdeljen na strateški in izvedbeni del.
Strateški del občinskega načrta določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja
občine, usmeritve za razvoj poselitve, razvoja v pokrajini, določitve namenske rabe zemljišč
in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena, opredeljuje območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi
prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve (Simoneti, Lamovšek, 2009).
Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja prostora določa
območja namenske rabe prostora, prostorske izvedbene pogoje in območja za katera se
pripravi občinski podrobni prostorski načrt (Simoneti, Lamovšek, 2009).
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Občinski plani morajo po Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, 44/2002) vsebovati oceno ogroženosti zaradi naravnih nesreč ter
usmerjati nove dejavnosti izven ogroženih območij.
V Sloveniji na podlagi zakonodajnih predpisov na ogroženih območjih gradnja ni dovoljena.
Občina v primeru želene novogradnje na podlagi kategorizacije zemljišča v Občinskem
prostorskem načrtu poda mnenje, ki je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če je
mnenje pozitivno in je zemljišče kategorizirano kot zazidljivo, se pošlje v presojo Agenciji
Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki nato izda soglasje. V primeru, da se potencialna
novogradnja nahaja na ogroženem območju, je investitor obveščen o tem, ali lahko gradi
oziroma kakšne ukrepe mora pri gradnji upoštevati. V primeru neupoštevanja navodil država
preloži odgovornost za škodo na objektu povzročeno z naravnimi nesrečami, na investitorja.
Vsaka občina bi morala imeti natančno identificirana vsa ogrožena območja v občini in na
njih prepovedati gradnjo.

6.2.1.

Občinski prostorski načrt Občine Cerkno

Nov Občinski prostorski načrt Občine Cerkno je v začetku leta 2011 še v fazi priprave in naj
bi bil dokončno sprejet konec leta 2011. Počasno sprejemanje je posledica nestrinjanja
občanov z načrtovano namensko rabo v prihodnosti. 32. člen dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (v nadaljevanju OPN) opredeljuje veliko in
stalno nevarnost pojava zemeljskih plazov in veliko verjetnost pojava poplav na določenih
območjih v občini Cerkno. Za poselitvena območja, ki jih ogrožajo zemeljski plazovi, določa
ureditev primerne sanacije, v poplavna območja vodotokov ne dovoljuje poseganja. V 70.
členu je določeno, da je za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so opredeljeni v
okoljevarstvenih predpisih, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti
okoljevarstveno soglasje pristojnega ministrstva.
V občini Cerkno je skupno 255 kilometrov vodotokov. Rečna mreža je gosta, zato je pri
gradnji objektov in urejanju površin treba upoštevati določbe predpisov s področja varstva
voda. Ker meje vodnih zemljišč niso enotno določene v skladu s predpisi, so v Občinskem
prostorskem načrtu opredeljene na podlagi podatkov dejanske rabe prostora, ki jo je izdelalo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zemljiškega katastra in digitalnega ortofoto
posnetka. Kadar vodotok ni vrisan na karti katastra oziroma je njegov potek prikazan linijsko,
se območje priobalnega zemljišča določi v sodelovanju s pristojnim organom za vodno
gospodarstvo.
OPN določa, da je potrebno ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo
ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Retenzijske površine so naravni zadrževalnik
poplavne vode in pomembno pripomorejo k zmanjšanju obsega poplav v nižjih delih porečja.
Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima je možno le ob izkazanem
javnem interesu ter ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki
zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda. Dopustne posege v priobalno
zemljišče v 37. členu določa Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 63/2002). OPN poudarja
veliko potencialno nevarnost pojava zemeljskih plazov in poplav na posameznih območjih v
občini, zato je pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah potrebno upoštevati
predpise s področja varstva pred naravnimi im drugimi nesrečami. Gradnje in prostorske
ureditve morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo pogoje za varen umik ljudi in premoženja
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ter zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru naravne ali
druge nesreče.
Na območjih v občini Cerkno, ki so ogrožena zaradi zemeljskih plazov, se ne načrtuje nove
poselitve, infrastrukture, dejavnosti in prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem
povzročile naravne nesreče ali povečale tovrstno ogroženost prostora (78. člen OPN). Na
erozijskih in plazovitih območjih so dovoljeni vsi zaščitni ukrepi, ki služijo stabiliziranju
terena.
Na območjih, ki so zelo in srednje ogrožena zaradi plazov, so novogradnje in druga večja
zemeljska dela možna le na podlagi analize stabilnosti terena. Za vse posege v erozijska in
plazovita območja je potrebno pridobiti soglasje pristojnih služb. Gradnja na poplavno
ogroženih območjih je dovoljena v skladu s predpisi s področja voda. Za vse posege v
poplavnih območjih je potrebno pridobiti soglasje pristojnih služb. Pri predvidenih posegih na
območja vodotokov je potrebno ohranjati vodotoke in obvodne vegetacijske pasove.
Regulacije vodotokov niso dovoljene. Rekonstrukcija objektov na območju voda je mogoča,
če se s tem ne povečuje poplavna ogroženost in ne poslabšuje stanje voda.
Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega načrta opredeljene kot vodna zemljišča, v
neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov
ni dovoljena.
Občina Cerkno ima zaradi naravnogeografskih značilnosti, kot so veliki nakloni, težave zaradi
pomanjkanja zemljišč, primernih za gradnjo. V občinskem središču je malo nepozidanih in
hkrati za širitev poselitve primernih površin, zato so površine za stanovanjsko gradnjo
predvidene tudi v vaseh. V OPN so v občini Cerkno za širitev predvidena naselja Cerkno,
Šebrelje, Ravne pri Cerknem, Zakriž, Bukovo, Trebenče, Laznica, Dolenji Novaki, Gorenji
Novaki in Planina pri Cerknem. V teh naseljih bi bilo zaradi zagotavljanja varnosti dejavnosti
in ljudi potrebno natančneje, tudi na podlagi nevarnosti pojava naravnih nesreč, opredeliti
območja dovoljene gradnje.
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Slika 69: Izsek iz Občinskega prostorskega načrta - naselje Cerkno.

Vir: Občina Cerkno.
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Slika 70: Ogroženost namenske rabe zemljišč, določene v dopolnjenem osnutku OPN.

* Ob prekritju izseka Občinskega prostorskega načrta s slojem največje ogroženosti zaradi
zemeljskih plazov se je pojavila sprememba v barvah, zato je kot dopolnilo sliki 70 dodana
slika 69, kjer so prikazane kategorije namenske rabe v naselju Cerkno s prvotnimi barvnimi
odtenki.
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Na podlagi analize izdelanih kart poplavne ogroženosti in ogroženosti zaradi zemeljskih
plazov ugotavljam, da so poseljena območja občine Cerkno poplavno in zaradi zemeljskih
plazov ogrožena. Ob prekritju osnutka Občinskega prostorskega načrta s kartama poplavne
ogroženosti in ogroženosti zaradi zemeljskih plazov ugotavljam naslednje:
-

Naselje Cerkno se v celoti nahaja na zaradi zemeljskih plazov ogroženem območju,
predeli ob vodotokih so tudi poplavno ogroženi.

-

Na območjih največje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov, to je ob Cvetkovi cesti, Rožni
ulici, Cesti OF, Poti v Strano, Gorenjski cesti, Poti na Brce in Platiševi ulici, je predvidena
širitev obstoječih stanovanjskih površin. Ob Bevkovi in Platiševi ulici, ki sta ogroženi
zaradi poplav in zemeljskih plazov, je predvidena širitev centralnih dejavnosti.

-

Na območjih zmerne ogroženosti zaradi zemeljskih plazov se bodo širile stanovanjske
površine, območja centralnih dejavnosti, območja gospodarskih dejavnosti ter površine za
turizem in rekreacijo.

-

V Gorenjih Novakih je na območju velike ogroženosti zaradi zemeljskih plazov
predvidena širitev turističnih dejavnosti ter stanovanjskih površin. Na območju
Smučarskega centra Cerkno je na ozemlju z zmerno do veliko ogroženostjo zaradi pojava
zemeljskih plazov predvidena gradnja turističnega kompleksa počitniških hiš.

-

V naseljih Dolenji Novaki, Šebrelje, Ravne, Zakriž, Bukovo, Trebenče, Laznica in Planina
se bodo v prihodnosti na območja z ocenjeno zmerno ogroženostjo zaradi plazov širile
stanovanjske površine.

-

Na območju velike poplavne ogroženosti širitev naselja Cerkno ni predvidena, saj je
večina teh površin že pozidanih. Vprašljiva je nadaljnja namenska raba nekdanjih
prostorov pohištvene industrije ob reki Cerknici, kjer so v preteklosti poplavne vode že
povzročale škodo. Smiselna bi bila ureditev površin, katerim poplavne vode ne bi
povzročale večje škode, za kar pa nadaljnja raba v proizvodne namene ni primerna.

-

Na območju zmerne poplavne ogroženosti v naselju Cerkno so, na travniku ob sotočju
Cerknice, Zapoške in Oresovke načrtovane površine za turizem. Že v preteklosti so na
omenjenem območju načrtovali gradnjo termalnega bazena.

-

Širitev stanovanjske gradnje je načrtovana na poplavni ravnici ob Oresovki v naselju
Planina ter ob sotočju Zapoške in njenega desnega pritoka v Trebenčah.

-

Ob Zapoški v Trebenčah je na malo do zelo poplavno ogroženem območju predvidena
širitev telekomunikacij in infrastrukture.

-

V ostalih naseljih, za katera je v Občinskem prostorskem načrtu predvidena širitev, se leta ne bo širila na poplavno ogrožena območja.

-

Pomanjkanje primernih zemljišč je v občini Cerkno glavni razlog predvidene širitve
naselij in dejavnosti na ocenjeno ogrožena območja.

V analizi uporabljen OPN je še v fazi priprave, zato so spremembe predvidenih širitev možne.
Vendar pa je kljub temu potrebno poudariti, da se navedbe 78. člena Občinskega prostorskega
načrta ne ujemajo z ugotovitvami, izluščenimi iz analize kart, izdelanih v tem diplomskem
delu. 78. člen Občinskega prostorskega načrta navaja, da se na erozijskih, plazljivih in
plazovitih območjih ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture ter dejavnosti oziroma
prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale
tovrstno ogroženost prostora.
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Na podlagi analize Občinskega prostorskega načrta, prekritega z izdelanimi kartami, je na
območjih velike ogroženosti zaradi zemeljskih plazov načrtovana širitev stanovanjskih
površin v Cerknem, Dolenjih Novakih, Šebreljah, Ravnah, Zakrižu, na Bukovem, v
Trebenčah, Laznici in Planini ter širitev centralnih dejavnosti, območij gospodarskih
dejavnosti ter površin za turizem in rekreacijo v Cerknem. Na Smučarskem centru Cerkno je
na območju velike in zmerne ogroženosti zaradi zemeljskih plazov predvidena gradnja
počitniških hišic.
V primeru širitve naselij na ogrožena območja bo potrebno izvesti vse potrebne ukrepe, da se
zmanjša škoda, ki bi jo potencialne naravne nesreče lahko povzročile.

6.3.
Ukrepi za zmanjšanje škode, nastale s poplavami in
zemeljskimi plazovi
Naravne nesreče so sestavni del naravnega dogajanja, ki jih človek ne more preprečiti, zato jih
ljudje občutimo kot grožnjo za naša življenja, lastnino. Naravne nesreče imajo lahko usodne
pokrajinske učinke, pri katerih je družba izpostavljena takšni nevarnosti in izgubam ljudi ter
lastnine, da pride do motenj v delovanju družbe (Natek, 2009).
Človeška družba vse bolj preoblikuje naravno okolje. Zaradi redkosti pojavljanja
katastrofalnih naravnih nesreč se možnosti pojavljanja ne zavedamo, hkrati pa spomin na
pretekle naravne nesreče iz generacije v generacijo postopoma zbledi. Nezavedajoč se
resničnega obsega in dejanske poplavne nevarnosti gradimo na območjih z veliko poplavno
nevarnostjo in na plazovitih območjih. Namesto da bi pri gradnji upoštevali obseg poplavnih
voda in se ognili plazovitim območjem, skušamo nepremišljene posege v okolje naknadno
zaščititi pred poplavami in zemeljskimi plazovi (Frantar, 2008).
Poplave in zemeljski plazovi so naravni procesi, zato se bodo vedno pojavljali. Sledovi
preteklih naravnih dogajanj pa se v pokrajini pogosto ohranijo. S prepoznavanjem le teh, bi se
lahko izognili marsikateremu napačnemu posegu v prostor (Natek, 2007) in se nevarnosti
ognili s pravilno izbiro lokacije objektov, s pripravo na možnost pojava naravne nesreče in s
pravilnimi tehnološkimi rešitvami (Natek, 2009).
Občinski prostorski načrti naj bi z opredelitvijo zazidljivih zemljišč širitev naselij usmerjali
izven območij, ki jim grozi nevarnost naravnih nesreč. Pogosto pa se zaradi različnih razlogov
(pomanjkanje primernih zemljišč, politični in drugi pritiski) na ogroženih območjih gradnja
kljub vsemu dovoli. V takih primerih je potrebno prilagoditi način gradnje ter izvesti vse
potrebne varovalne ukrepe za zmanjšanje škode, ki bi jo potencialna naravna nesreča lahko
povzročila ljudem in njihovi lastnini.
Ukrepi na področju upravljanja s poplavnimi območji so večinoma usmerjeni v zadrževanje
vode v strugah, čemur pa nismo vedno kos. V skladu s sonaravnim razvojem je vodi bolje
pustiti prostor tudi za poplavljanje. Med najpogostejšimi ukrepi na področju upravljanja s
poplavnimi območji so protipoplavni nasipi, visokovodni zadrževalniki, povečanje odtočnih
zmogljivosti vodotoka in drugi. Probleme poplav se velikokrat rešuje lokalno, čeprav gre za
problem celotnega porečja in bi bilo potrebno ukrepe uskladiti. Obstajajo tudi ekološko
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sprejemljivejši načini, to je z načrtnim poplavljanjem, z renaturalizacijo vodotokov, s
preprečevanjem izsuševanja mokrišč, ohranjanjem poplavnih ravnic in drugo (Frantar, 2008).
Škodo zaradi poplav in zemeljskih plazov je možno z ustreznimi ukrepi pred nastopom precej
zmanjšati. Ukrepi za zmanjšanje škode morajo zajemati aktivno in preventivno varstvo pred
naravnimi nesrečami (Dobravc, 2003), vendar so preventivni ukrepi ključni za zmanjševanje
možnosti nastanka naravnih nesreč in škodnega potenciala.
Preventivno varstvo pred naravnimi nesrečami sloni na dveh enakovredno pomembnih
sestavinah (Mikoš, Ribičič, 2002):
-

Na zajemanju in shranjevanju podatkov o novih zemeljskih plazovih v baze podatkov
(npr. Nacionalna podatkovna baza zemeljskih plazov Urada za zaščito in reševanje RS),
na spremljanju sprememb na obstoječih plazovih in natančni opredelitvi poplavno
ogroženih območij.

-

Na podlagi ocen poplavne ogroženosti in ogroženosti zaradi zemeljskih plazov je potrebno
izdelati napoved verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov in poplavljanja v prihodnosti.

Slika 71: Trajnostno upravljanje s poplavami.

Prirejeno po: Developing a sustainable approach to flood risk management, 2010.
Trajnostno upravljanje s poplavami (Sustainable flood management – slika 71) spada med
aktiven pristop k načrtovanju in izvajanju ukrepov za zmanjšanje tveganja poplav (Developing a
sustainable approach to flood risk management, 2010) in zajema tako gradbene kot tudi
negradbene ukrepe. Med slednje sodi obveščanje ljudi o nevarnosti, ustrezno občinsko
prostorsko planiranje, naravno upravljanje s poplavnimi območji na sotočjih (na sotočjih naj
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se ne gradi, saj zadrževanje poplavne vode v teh predelih zmanjšuje verjetnost poplavljanja v
spodnjem toku, skrb za neoviran odtok vode), ukrepi zavarovalnic (višje zavarovalne premije
v poplavno ogroženih območjih)…(Dobravc, 2003; Developing a sustainable approach to
flood risk management, 2010). Najnujnejši gradbeni ukrepi zajemajo gradnjo poplavnih
obrambnih struktur na najbolj ogroženih območjih.
Pristop trajnostnega upravljanja s poplavami bi bil primeren tudi za zmanjšanje poplavnega
tveganja v naselju Cerkno, saj se v samem naselju v reko Cerknico, poleg številnih majhnih
potočkov, izlivata tudi Zapoška in Oresovka, ki sta v preteklosti že poplavili dele naselja
Cerkno.
Ocena ogroženosti zaradi zemeljskih plazov predstavlja osnovo za določanje in izvrševanje
ukrepov na področju varstva in zaščite pred zemeljskimi plazovi. Vzrokov za pojav
zemeljskih plazov ne moremo odpraviti, zato je potrebno pozornost usmerjati k premišljenim
posegom v prostor in gospodarjenju z njim. Le na tak način lahko zmanjšamo človeške vzroke
za sprožitev zemeljskih plazov in omejimo posledice zemeljskih plazov za naravo in človeka.
Pozornost bi bilo potrebno usmeriti k varovalni funkciji gozda, ki kot velik porabnik voda
izsušuje zemljišča in s svojim razvejanim koreninskim sistemom preprečuje plitvo plazenje tal
(Tomšič, 2003). Gozd praviloma ugodno vpliva na stabilnost pobočij, pri zaviranju že
sproženih plazov pa je zaradi delovanja velikih sil njegova vloga manj pomembna. S
pogozdovanjem lahko veliko dosežemo, vendar je potrebno na rezultate čakati.
Za občino Cerkno je načrtno pogozdovanje zaradi velike gozdnatosti območja manj primeren
ukrep za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo zemeljski plazovi. Najbolj smiselno je
premišljeno poseganje v prostor, na način, da se na območjih, katerim grozi nevarnost
sprožitve zemeljskih plazov, ne dovoli gradnje.
Kljub temu se ukrepe za zaščito pred zemeljskimi plazovi v večini primerov prične izvajati
šele, ko plaz že neposredno ogroža človeka in njegove dejavnosti. Med najpogostejše
sanacijske postopke spadajo pregrupacija zemeljske mase, drenaža in stabilizacija tal. Če
plazu ni mogoče sanirati z naštetimi ukrepi, se uporabijo gradbeni ukrepi (Ribičič, 2002).
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6.3.1.

Predlogi za zmanjšanje škode ob pojavu zemeljskih plazov in poplav

na območju občine Cerkno v prihodnosti
Na območju občine Cerkno je za zmanjšanje potencialne škode ob prihodnjih naravnih
nesrečah potrebno storiti naslednje (prirejeno po Dobravc, 2003):
·

Natančno identificirati poplavna in zaradi zemeljskih plazov ogrožena območja.

·

Potrebno je stalno spremljati hidrološko stanje in celostno dogajanje v naravi z
namenom pravočasnega informiranja ljudi o nevarnosti poplav in zemeljskih plazov.
Pravočasno opozorilo lahko zmanjša škodo.

·

Ohranjati naravne retenzijske površine (travniki ob Cerknici in Idrijci, ki so pogosto
poplavljeni, sotočja…).

·

Ohranjati varovalne gozdove.

·

Postaviti dodatne avtomatske vodomerne (npr. na Želinu) in padavinske postaje (npr.
Novaki) za bolj natančno spremljanje hidrološkega stanja vodotokov na območju
občine Cerkno in stalnega merjenja pretoka in vodostaja, saj se tako lažje predvideva
pojavljanje visokih vod.

·

Redno vzdrževati vodotoke (čiščenje strug, urejanje brežin, odstranjevanje plavja
izpod mostov, odstranjevanje proda ter urediti njegovo odlaganje na drugotni lokaciji
…).
Slika 72: Neočiščena struga Cerknice v Cerknem.

Avtorica: Grum, A., 30. 4. 2011.
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·

Na najbolj kritičnih odsekih vodotokov, kjer so že obstoječi objekti, je potrebno
izvesti vodnogospodarske ureditve (zgraditi nasipe, poglobiti struge).

·

Iz kletnih prostorov javnih objektov, postavljenih neposredno ob strugah (npr. stavba
Občine Cerkno ob Zapoški) umakniti vse dejavnosti, katerim bi poplavna voda
oziroma nanesen material povzročila škodo.

·

Na najbolj kritičnih plazovitih območjih je potrebno izvesti ukrepe za stabilizacijo.

·

Izboljšati je potrebno organizacijo obveščanja in ukrepanja v kritičnih razmerah. Poleg
organizacij, zadolženih za ukrepanje ob poplavah in zemeljskih plazovih je potrebno
ozaveščati prebivalstvo na ogroženih območjih in ga usposobiti za ukrepanje v kriznih
razmerah.

·

Kljub različnim zasebnim in parcialnim interesom (kapital…) prepovedati širjenje
naselij na poplavna in zaradi zemeljskih plazov ogrožena območja. Na poplavno
ogroženih območjih naj bodo zelene površine, oziroma take dejavnosti, ki jim poplave
ne morejo povzročiti večje škode in zaradi njih ne bo prišlo do ekološke nesreče.

·

Ker je prostorska širitev naselja Cerkno zaradi lege in reliefnih značilnosti omejena,
naj lokalna uprava primarno spodbuja prebivalstvo k naselitvi praznih stanovanj in
stanovanjskih hiš v središču naselja ter v primeru poseganja novogradenj na poplavna
in zaradi zemeljskih plazov ogrožena območja temu primerno prilagodi način gradnje
(stanovanjski bloki, nepodkletene stanovanjske hiše, ureditev nasipov, škarp …).

·

Potrebno je tudi sodelovanje s sosednjimi občinami (Idrija, Železniki, Gorenja vas Poljane, Tolmin) s katerimi bi bilo potrebno uskladiti prostorsko načrtovanje, saj
povirja nekaterih vodotokov segajo na območje sosednjih občin (Idrijca s pritokoma
Sevnica in Otuška) in obratno (desni pritoki Davče, Podplečica, Podjelovščica,
Javorščica, Porezen).

·

Ozaveščati prebivalstvo, da na območju občine Cerkno zaradi naravnogeografskih
danosti, kot so veliki nakloni, velika količina padavin, pestra kamninska podlaga in
številni hudourniški vodotoki, preti nevarnost poplav in sprožitve zemeljskih plazov.
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7. ZAKLJUČEK
Cerkljansko leži v zahodnem Predalpskem hribovju, za katerega je značilna velika količina
padavin, ki v letnem povprečju znaša 1600‒1800 milimetrov, ter pestra kamninska zgradba, s
katero so povezani veliki nakloni in različne stopnje nestabilnosti površja. Vsi ti naravni
dejavniki so krivci za pojav številnih zemeljskih plazov ter poplav na Cerkljanskem v
preteklosti.
Ker se katastrofalne poplave pojavljajo praviloma le vsakih nekaj desetletij ali celo stoletij,
ljudje na njihove učinke hitro pozabimo in s tem nevede povečujemo nevarnosti prihodnjih
poplav, saj se območjem nevarnosti ne izogibamo (Natek, 2005). Eden od namenov
diplomskega dela je bil terensko in na podlagi pripovedovanja domačinov skartirati obseg
poplav ob neurjih v letih 1998 in 2007. Poplav septembra 2007 se zaradi ogromne škode, ki
so jo poplavne vode povzročile, domačini še živo spominjajo, povsem drugače je, ko beseda
nanese na poplave leta 1998. Kljub temu, da je od poplav oktobra 1998 minilo le dobro
desetletje, se učinkov in obsega poplav domačini ne spominjajo. Obseg poplavnih vod leta
1998 je bil zato določen na podlagi informacij, pridobljenih iz lokalnih in regionalnih
časopisov ter redkih informacij s strani domačinov.
Osnovni cilj diplomskega dela je bila izdelava ocen poplavne ogroženosti in ogroženosti
zaradi zemeljskih plazov. Karta ogroženosti zaradi zemeljskih plazov je bila izdelana po
metodologiji, ki sta jo Marko Komac in Mihael Ribičič leta 2005 uporabila pri izdelavi Karte
verjetnosti pojavljanja plazov za območje celotne Slovenije (Ribičič et al, 2005). Na podlagi
upoštevanja petih dejavnikov, ki vplivajo na pojav zemeljskih plazov (geološka podlaga,
naklon, ukrivljenost površja, ekspozicija in rastlinska odeja) so bile za območje občine
Cerkno izpostavljene tri stopnje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov. Območje največje
ogroženosti poteka čez naselja Podlanišče, Planina pri Cerknem, Čeplez, Cerkno ter Gorenje
in Dolenje Novake. Ostala naselja v cerkljanski občini so locirana na območjih zmerne
ogroženosti zaradi zemeljskih plazov.
Karta ocene poplavne ogroženosti je bila izdelana na podlagi terensko pridobljenih podatkov
o obsegu poplav v letih 1998 in 2007. Ker pa so pridobljeni podatki o obsegu poplavnih vod
leta 1998 pomanjkljivi in podajajo le obseg poplavnih vod večjih vodotokov, je bil kot
dopolnilo le-tem uporabljen sloj potencialnih poplavnih območij, izdelan s pomočjo
subjektivne določitve vplivnega območja poplavnih vod manjših vodotokov v občini.
Združitev sloja dejanskih obsegov poplavnih vod v letih 1998 in 2007 in sloja potencialnih
vplivnih območij poplavnih vod je podala stopnje poplavne nevarnosti. Rezultat prekritja
karte poplavne nevarnosti s karto poplavne ranljivosti so stopnje poplavne ogroženosti občine
Cerkno.
Na podlagi analize izdelanih kart ugotavljam, da je občina Cerkno zaradi razpršene poselitve,
ki posledično pojasnjuje veliko število lokalnih cest in javnih poti, zaradi naravnih nesreč zelo
ogrožena. Rezultati kažejo, da zaradi zemeljskih plazov zelo in zmerno ogroženega 71,7%
celotnega ozemlja občine, medtem ko je poplavno ogroženega skupno 2,1% ozemlja občine.
Z rezultati, pridobljenimi z analizo izdelanih kart v celoti potrjujem hipotezo, ki na eni strani
predvideva ogroženost celotnega ozemlja občine zaradi naravnih nesreč, na drugi strani pa
predvideva da je na celotnem občinskem ozemlju zaradi naravnih nesreč najmanj ogroženo
območje Šebreljske planote. Na območju jugozahodnega dela občine Cerkno, ki ga obsega
kraška Šebreljska planota, se je v preteklosti sprožilo nekaj zemeljskih plazov, ki so ogrožali
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javne poti med domačijami, potoka Otuška in Sevnica pa zaradi svoje globoke vrezanosti v
kamninsko podlago ne ogrožata maloštevilnega prebivalstva in infrastrukture. V splošnem je,
glede na celotno občinsko ozemlje, jugozahodni del občine zaradi naravnih nesreč najmanj
ogrožen, saj je poselitev območja redka in se hkrati izogiba že tako redkim vodotokom. V
primerjavi z ostalimi predeli občine se je na tem območju v preteklosti sprožilo najmanjše
število zemeljskih plazov.
Eden od namenov diplomskega dela je bil ugotoviti, ali nevarnosti pojava poplav in
zemeljskih plazov predstavljata omejitveni dejavnik prostorski širitvi naselij. Na podlagi
analize Občinskega prostorskega načrta, prekritega z izdelanimi kartami stopenj poplavne
ogroženosti in ogroženosti zaradi zemeljskih plazov ugotavljam, da je nevarnost pojava
poplav na Cerkljanskem v primerjavi z nevarnostjo pojava zemeljskih plazov bolj pomemben
omejitveni dejavnik širitve naselij, kar lahko pripišemo dejstvu, da so na poseljenih območjih
v zadnjih desetletjih večjo škodo pogosteje povzročale poplavne vode. Na območju naselja
Cerkno se po Občinskem prostorskem načrtu na območjih velike in zmerne poplavne
ogroženosti širjenje poselitve ne predvideva, širjenje centralnih dejavnosti in turističnih
površin pa je načrtovano tudi na območjih, ki so zaradi zemeljskih plazov zalo ogrožena.
Prav Cerkno je tisto naselje v občini, ki je zaradi pojava naravnih nesreč najbolj ogroženo.
Občinsko središče Cerkno je locirano v razširjeni dolini, ki so jo skozi zgodovino oblikovali
vodotoki Cerknica, Zapoška in Oresovka s številnimi pritoki. Pobočja območja razširjene
doline Cerknice gradijo predvsem plazenju zelo podvrženi skrilavi glinavci, peščenjaki in
konglomerati.
Ob zadnjem večjem neurju, ki je leta 2007 prizadelo Cerkljansko, so v naselju Cerkno veliko
škodo povzročile predvsem poplavne vode potoka Zapoška. Po sotočju Zapoške s Cerknico je
zaradi zajezitve njenega toka poplavila tudi Cerknica. Potok Zapoška je zaradi nadpovprečnih
količin padavin, ki niso mogle odteči po strugi potoka, poplavil velik del Cerknega. Velike
količine plavja, ki so ga poplavne vode nosile s sabo, so zatesnile že tako ozke vtoke v
številne mostove čez Zapoško v Cerknem. Poplavne vode Zapoške so odnašale avtomobile,
zalile številne objekte, med drugim stavbo pošte, občine ter zdravstvenega doma in lekarne.
Ko je poplavna voda odtekla, so v hišah in na infrastrukturi ostale ogromne količine naplavin.
Poplavne vode septembra 2007 so veliko škode povzročile v partizanski bolnici Franja. V
najožjem delu soteske Pasice, kjer je locirana bolnica Franja, so naplavine zajezile strugo
potoka Čerinščica. Potok ima veliko zaledje, zato se je zaradi obilnih padavin jezero za
nastalo pregrado hitro večalo. Ko je pregrada pod težo vode popustila, je uničila 11 od 13
barak v nekdanjem bolnišničnem kompleksu, večino inventarja in dostopne infrastrukture.
Cerkljansko so septembra 2007 ogrožali tudi številni zemeljski plazovi.
Sanacija ob neurju poškodovanih objektov ter cestne in vodne infrastrukture je bila
dolgotrajna, vendar učinkovita. Struge vodotokov so bile očiščene plavja, poglobljene ter
ponekod regulirane, kar je povečalo pretočnost vodotokov ob neurjih v letih 2009 in 2010, ki
na Cerkljanskem večje škode niso povzročila.
Občina Cerkno je poplavno in zaradi zemeljskih plazov ogrožena občina, vendar pa so
zemeljski plazovi in poplave stalni naravni pojavi, ki kot del eksogene dinamike oblikujejo
površje Zemlje. Z naravnimi pojavi se moramo naučiti živeti, ne pa jih z najrazličnejšimi
ukrepi poskušati za vsako ceno preprečiti. Na območju občine Cerkno primernih zemljišč za
prostorsko širitev naselij primanjkuje, zato bi bilo smiselno obnoviti in spremeniti
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namembnost praznih hiš v središču naselij ter tako izkoristiti že pozidan prostor in ga
ponovno oživiti.

8. SUMMARY
The territory of Cerkno municipality is often affected by floods and landslides, because of its
location in the western part of Slovenian subalpine belt, which is characterized by dense
hydrographic network, high annual precipitation and heterogeneous geological structure with
steep slopes.
The main goal of the thesis was to study flood and landslide vulnerability of the territory of
Cerkno municipality and present it cartographically. Other goals were to study causes that
trigger floods and landslides, to study consequences of floods and landslides, and to
determine whether floods and landslides influence spatial development of settlements in the
municipality.
Flood and landslide vulnerability of Cerkno municipality was examined based on the
influential factors. The results of landslide risk analysis show that 8,7% of territory is highly
and 63% moderately vulnerable. This means all the settlements in the municipality are highly
or moderately landslide vulnerable.
On the other hand 2,1% of the municipality is flood vulnerable. Potential torrential floods in
the future would cause the most damage in the town of Cerkno. That is what happened in
2007, when the major public buildings like the post office, building of Cerkno municipality
and health centre with pharmacy were flooded. City of Cerkno is highly flood vulnerable
because of its location on the confluence of Cerknica, Zapoška and Oresovka streams.
Surrounding slopes, built of nonresistant bedrock that is highly subjected to sliding, make
Cerkno also very landslide vulnerable.
Due to the thesis conclusions, spatial development of the city of Cerkno and other settlements
on the vulnerable areas had to be partly restricted. Analysis of the municipality spatial plan
shows that construction is going to be allowed on landslide vulnerable areas but not on flood
vulnerable territories in the future.
Because of landslide and flood vulnerability of the Cerkno municipality, future spatial
development should take vulnerability maps into account and use all due construction
precautions to insure inhabitants.
Landslides and floods are natural phenomena, with which we should learn to live with.
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