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Izvleček
Modeliranje poplavne ogroženosti Poljanske doline s pomočjo orodja HEC-RAS
S programskim paketom ArcGIS, vmesnikom HEC-GeoRAS in orodjem HEC-RAS sem modelirala
poplave Poljanske Sore s 100-letno povratno dobo na odseku od naselja Log nad Škofjo Loko
do sotočja Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki. Za pripravo slojev geometrije vodotoka sem
uporabila podatke LIDAR, na podlagi katerih sem digitalizirala obvezne sloje: središčnico,
bregove, linije glavnega toka in prečne profile ter neobvezne sloje: nasipe, območja zastajanja
vode, mostove, ovire in rabo tal. S slednjo sem določila Manningov koeficient hrapavosti.
Preko vmesnika HEC-GeoRAS sem omenjene podatke izvozila v program HEC-RAS. Tu sem
dopolnila podatke o geometriji mostov, ki sem jih dobila z meritvami na terenu. Preden sem
lahko zagnala model, sem vnesla še podatke o pretokih in robne pogoje. Rezultat nam prikaže
obseg poplav in globino vode. Tega sem najprej prikazala v orodju RAS Mapper in ga nato
izvozila v program Arc-GIS, kjer sem modelirane poplave prikazala na ortofoto posnetkih.
Globino modeliranih poplav sem prikazala v razredih z istim razponom vrednosti, kot so
definirani sloji Območij razredov poplavne nevarnosti. Slednje sem primerjala z dobljenim
rezultatom modeliranih poplav in izdelala karte poplavne nevarnosti.
Ključne besede: poplave, modeliranje, Poljanska dolina, Poljanska Sora, ArcGIS, HEC-RAS

Abstract
Flood risk modelling of the Poljanska Dolina Valley using HEC-RAS
Using the ArcGIS and HEC-RAS software and the HEC-GeoRAS interface, I modelled floods with
a 100-year return period on the Poljanska Sora river from the village Log nad Škofjo Loko to
the confluence of the Poljanska Sora and Selška Sora rivers in Škofja Loka. On the basis of
LIDAR data, I created the geometry of the river with compulsory data, such as stream
centerline, bank lines, flow path centerlines, XS cutlines, and non-compulsory data, such as
levees, ineffective flow areas, bridges, blocked obstructions and land use. With the latter, I
extracted the roughness coefficients, i.e. Manning’s n Values. with the HEC-GeoRAS interface,
I exported those data to HEC-RAS where I supplemented it with the geometry of bridges,
which I got from the field measurements. I entered flow data and boundary conditions before
running the model. The result of flood modelling shows the extent of the floods and the depth
of the water. I displayed the result in the RAS Mapper and then exported it in ArcGIS where I
displayed the layer of the modelled floods on an orthophoto. I classified the depth of the
modelled floods in the classes as defined in the layers of flood risk areas. In the end, I
compared those two layers and made the flood risk map.
Keywords: Floods, modelling, Poljanska Dolina Valley, Poljanska Sora, ArcGIS, HEC-RAS
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Povzetek
Magistrska naloga obravnava poplave Poljanske Sore v spodnjem delu od naselja Log nad
Škofjo Loko do sotočja Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki. V začetku sem predstavila namen
in cilje, delovne hipoteze ter metode dela. Nato sem v prvem delu pregleda literature
predstavila dela, ki se nanašajo na temo poplav v Poljanski dolini. V drugem delu sem
predstavila predvsem geografsko literaturo, ki se nanaša na modeliranje poplav s programom
HEC-RAS. Predstavila sem še drugo literaturo, ki mi je bila v pomoč za izvedbo modeliranja.
V drugem poglavju so teoretska izhodišča, kjer sem najprej predstavila naravnogeografske
značilnosti Poljanske doline (izoblikovanost površja, geološka zgradba, podnebje, relief in
hidrogeografske značilnosti), ki vplivajo na pojavnost poplav. V drugem delu teoretičnih
izhodišč sem predstavila družbenogeografske značilnosti proučevanega površja, kjer sem s
pomočjo slojev Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) Območja razredov velike,
srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti prikazala rabo tal po omenjenih razredih.
Po teh razredih sem predstavila tudi razvoj poselitve ob Poljanski Sori in rezultate predstavila
s kartami in preglednico.
Nato sem predstavila pojem poplav in vrste poplav, ki jih poznamo. V tem poglavju sem
razložila še v tej magistrski nalogi pogosteje uporabljene termine na temo poplav in opisala
hujše poplave v Poljanski dolini, ki so zabeležene v literaturi.
Tretje poglavje se nanaša na modeliranje poplavne ogroženosti. Zahtevane postopke sem
opisala v obliki navodil. V začetku sem predstavila uporabljeno programsko opremo in
podatkovne sloje ter opisala potek dela. Nato sem opisala vse zahtevane postopke za pripravo
podatkov v programu ArcGIS ter opisala delo z vmesnikom HEC-GeoRAS. Prav tako sem v obliki
navodil opisala vse postopke dela v programu HEC-RAS. Na koncu poglavja sem natančneje
opisala postopek izvoza rezultatov modeliranja nazaj v program ArcGIS. V četrtem poglavju
sem primerjala dobljene rezultate s sloji ARSO Območja razredov poplavne nevarnosti. Poleg
tega sem dobljene rezultate modeliranja primerjala s fotografijami poplav 22. oktobra 2014.
Sledi sklep, v katerem sem povzela rezultate in ugotovitve ter podala predloge za izboljšanje
modeliranja.

1. Uvod
1.1. Namen in cilji
 Predstaviti teoretske osnove poplav in njihove značilnosti;
 Predstaviti
naravnogeografske
in
družbenogeografske
značilnosti
proučevanega območja;
 Opisati poplavno ogroženost proučevanega območja;
 S pomočjo programskega orodja HEC-RAS in podatkov LIDAR modelirati
poplave Poljanske Sore od naselja Log nad Škofjo Loko do sotočja v Škofji Loki;
 V obliki navodil opisati potek modeliranja poplav s programskim orodjem HECRAS;
 Primerjati rezultate modeliranja s kartami poplavne nevarnosti Agencije
Republike Slovenije za okolje;
 Primerjati rezultate modeliranja poplavne ogroženosti z dejansko poplavno
ogroženostjo Poljanske doline.
1.2. Delovne hipoteze
Hipoteza 1: Poplave najbolj ogrožajo območje v mestu Škofja Loka, tik pred
sotočjem Selške in Poljanske Sore;
Hipoteza 2: Poplavna ogroženost se je v zadnjih letih povečala zaradi pozidave na
poplavno nevarnih območjih;
Hipoteza 3: Z uporabo podatkov LIDAR lahko natančno določimo poplavno
ogroženost posameznih objektov.
1.3. Metode dela
Metode dela so bile večinoma kabinetne, predvsem v drugem delu naloge pa je delo potekalo
tudi na terenu.
V prvi fazi izdelave magistrske naloge sem na podlagi pregleda virov in literature predstavila
teoretične osnove poplav. Za predstavitev naravnogeografskih in družbenogeografskih
značilnosti proučevanega območja sem poleg literature uporabila tudi analize v programu
ArcGIS. Prav tako sem s pregledom literature in analizami GIS opisala poplavno ogroženost
proučevanega območja ter predstavila uporabljeno programsko opremo in podatkovne sloje.
Po teoretskih izhodiščih je sledilo delo na terenu. To je obsegalo ogled struge in poplavne
ravnice ter zajem geometričnih podatkov mostov.
Ponovno je sledilo kabinetno delo. Najprej sem pripravila in vnesla podatke, potrebne za
modeliranje, kar sem storila s programskim orodjem ArcGIS. Sledilo je modeliranje poplav s
programom HEC-RAS.
Sledil je pregled rezultatov modeliranja poplavne ogroženosti. Na koncu sem s primerjalno
analizo poskušala ugotoviti razlike med dobljenimi rezultati in sloji Agencije Republike
Slovenije za okolje (Območje dosega 100-letnih poplav ter Območja razredov majhne, srednje
in velike poplavne nevarnosti). Rezultate sem primerjala tudi s fotografijami poplav 22.
oktobra 2014, ko je bil na vodomerni napravi v Zmincu zabeležen pretok s 100-letno povratno
dobo. Tako sem ugotovila ali rezultati modeliranja odražajo tudi realno stanje.
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1.4. Pregled uporabljene literature in virov
1.4.1. Literatura o poplavni ogroženosti Poljanske doline
Območje Poljanske doline je pogosto poplavljeno, zato je literature na to temo veliko. O
poplavni ogroženosti Poljanske doline je pisal že Janez Vajkard Valvasor, ki je opisal poplave
Poljanske Sore leta 1658: »približno pred 20 leti se je v tej pokrajini utrgal oblak, ki je tako
napolnil in razdivjal Poljanščico, da je odnesla mnogo ljudi in živine ter mlinov in hiš, …«
(Gregorčič, 1975, str. 266). Blaž Komac, Karel Natek in Matija Zorn so v delu Geografski vidiki
poplav v Sloveniji opisali nekaj poplav, ki so se v Poljanski dolini dogajale po letu 1901.
Omenjajo, da je ena prvih opisanih poplav v literaturi poplava 16. 11. 1901, ko naj bi Poljanska
Sora odnašala mostove. Naslednja hujša poplava je bila 8. 8. 1924, ko je bila prizadeta
predvsem dolina Hrastnice, Ločnica pa je v eni uri narasla za 3 metre; posledično je Sora
narasla za 2 metra. Sledila je poplava 18. 6. 1925, ko je v celi Poljanski dolini odneslo 12
mostov, več jezov in žag. Ta poplava je odnesla tudi jez hidroelektrarne v Fužinah. Poplava 26.
9. 1926 velja za eno najhujših na tem območju. Takrat je Sora v Suhi dosegla višino 728 cm,
umrlo je deset ljudi (Komac, Natek, Zorn, 2008a, str. 76–78).
Milan Gregorčič (1975) je v članku Poplave v Poljanski dolini opisal nekaj hujših poplav, ki jih
je doživel od leta 1925 do 1962. Janko Sicherl (1954) omenja letnice starejših poplav 1715,
1870, 1881 in 1893. V članku je tudi spodnja fotografija (Slika 1), ki prikazuje višino vode leta
1926 v Studencu, na sotočju Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki.
Slika 1: Poplava 26. in 27. 9. 1926 v Studencu

Vir: Sicherl, 1954, str. 105
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Janko Sicherl (1954) v delu Podnebje Škofje Loke omenja, da voda doseže višek že med
nalivom, oziroma le nekaj ur po njem, kar je značilno za poplave na tem območju. Po
hudourniških pritokih voda zaradi strmih pobočij, neprepustnih kamnin in velike količine dežja
v kratkem časovnem obdobju namreč hitro odteče v Poljansko Soro.
Poplave Poljanske Sore je opisal tudi France Planina (1961) v delu Reka Sora, njeno porečje in
njen režim, v katerem med drugim navaja viške in nižke pretokov vodotoka ter opisuje poplave
leta 1926. Milan Orožen Adamič in Marko Kolbezen (1984) sta v delu Neurja in poplave
Poljanske Sore v letu 1982 prav tako podala več konkretnih podatkov o vodostajih in pretokih
ob poplavah ter opisala vremensko dogajanje. Avtorja opisujeta poplave leta 1982, ko je to
območje prizadelo pet visokih vod, vendar je v delu mogoče najti tudi več podatkov o poplavi
leta 1926, saj jo uporabljata za primerjavo s poplavami leta 1982. V tem delu so starejše
fotografije poplav, s katerimi lahko primerjamo stanje ob novejših poplavah. Neurja in poplave
leta 1995 je opisal Aleš Klabus v delu Neurja na hudourniških območjih Selške in Poljanske Sore
septembra 1995 (1995), kjer je podal podatke o količini padavin in o nastali škodi.
Na spletni strani ARSO so navedene dnevne meritve od leta 1954 za vodomerno postajo
Zminec in za višje ležeče Žiri od leta 1949 (Arhiv hidroloških …, 2017). O novejših poplavah
informacije in podatke podaja ARSO v analizah izrednih hidroloških dogodkov (Vode – Poročila
in publikacije, 2017). Sama sem opisala dogajanje med poplavami 22. oktobra 2014 v članku
Poplave v Poljanski dolini in Škofji Loki (Košir, 2014, str. 42–45).
Novejši prispevek o poplavni varnosti Poljanske doline je diplomsko delo Jerice Bernik
Poplavna ogroženost Poljanske doline (2014).
1.4.2. Literatura o modeliranju s programom HEC-RAS
V slovenskem geografskem raziskovanju je do sedaj malo del o uporabi programskega orodja
HEC-RAS. Več slovenske literature o delu s programom HEC-RAS je predvsem iz gradbene
stroke.
Na geografskem področju sta se z omenjeno tematiko ukvarjala Kristjan Bevc (2013) in Martin
Legiša (2016). Kristjan Bevc je v delu Modeliranje poplav na izbranih območjih v Sloveniji s
pomočjo orodja HEC-RAS (2013) dajal večji poudarek sami izvedbi modeliranja s programom
HEC-RAS. Na odsekih Vipave, Krke, Save, Savinje in Pesnice je z digitalnim modelom višin
modeliral poplave in rezultate modeliranja primerjal z opozorilno karto poplav ARSO. Na
podlagi teh primerjav je ugotovil, da se najbolj razlikujejo rezultati na Savinji in Krki, manjše
razlike so bile pri modeliranju na Vipavi in Savi, največjo podobnost z opozorilno karto poplav
pa je ugotovil pri Pesnici.
Vzrok za tak rezultat je na prvem mestu pripisal legi Pesnice in Vipave, ki sta obdani z vzpetim
svetom, ki omejuje poplave. Ugotovil je tudi, da se s podaljševanjem odseka zmanjšuje točnost
modeliranja (na Krki je bil proučevani odsek dolg 21 km), sledil je odsek na Vipavi (dolg 8,6
km). Z dolžino odseka se manjša točnost izračunov, obenem pa ima reka vse več pritokov, ki
jih ni upošteval pri modeliranju. Bevc je zaključil, da so rezultati modeliranja z orodjem HECRAS najmanj odstopali na območjih, omejenih na dolinsko dno, z malo pritoki in brez sotočij.
Predlagal je tudi uporabo natančnejšega DMV-ja. Sam je uporabil DMV 12,5, za katerega je
ugotovil, da je za modeliranje poplav premalo natančen, Zato je predlagal uporabo DMV 5 in
posnetkov LIDAR ter primerjavo teh rezultatov (Bevc, 2013, str. 52–55). Omenjena priporočila
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za čimbolj natančno izvedbo sem v tej nalogi poskušala upoštevati, poleg tega mi je delo služilo
predvsem kot opora za seznanjanje s programom HEC-RAS.
Drugo geografsko delo o modeliranju s programskim orodjem HEC-RAS je magistrsko delo
Martina Legiše Modeliranje poplav na malem vodotoku Šokatnica z orodjem HEC-RAS (2016).
Legiša je že uporabil podatkovni sloj LIDAR, razlika med njegovim in mojim delom pa je
predvsem v primerjavi dobljenih rezultatov modeliranja s kartami poplavne nevarnosti in
primerjavi z dejanskim stanjem ob poplavah 22. oktobra 2014. Legiša je v nalogi za razliko od
Bevca upošteval pretočne podatke za vsak odsek in pritoke proučevanega vodotoka. Pretoke
je izračunal z racionalno metodo. Rezultate modeliranja s programom HEC-RAS je primerjal s
karto poplavne nevarnosti in ugotovil delno ujemanje. Poudarek v tej nalogi ni bil na
metodologiji in ugotavljanju natančnosti modeliranja, ampak bolj na samem modeliranju ter
ugotavljanju poplavne nevarnosti, ogroženosti in poplavne ranljivosti (Legiša, 2016, str. 1, 3–
4, 76–77).
Najbližje Poljanski Sori in posledično z najbolj podobnimi značilnostmi vodotoka in poplav je
diplomsko delo Andraža Rojnika Ureditev Selške Sore na odseku od Dermotovega jezu do
Dolenčevega jezu (2006). Z orodjem HEC-RAS je izdelal hidravlični računski model in predlagal
ureditev odseka vodotoka. Rojnikovo diplomsko delo mi je koristilo predvsem pri preverjanju
pravilnosti izvedbe, saj je območje proučevanja podobno, posledično pa so si podobne tudi
značilnosti proučevanih vodotokov in poplav. Delo ni geografsko, ampak je nastalo na
programu Vodarstva in komunalnega inženirstva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.
Poudarek dela je predvsem na metodologiji, kar mi je pomagalo pri reševanju določenih
metodoloških problemov. Obenem sem s tem delom s podobno tematiko in območjem
proučevanja dobila pogled z vidika druge stroke, kar menim, da je tudi pripomoglo k
natančnejši izvedbi modeliranja.
Pri delu s programom HEC-RAS mi je bila v veliko pomoč diplomska naloga Gašperja Raka
Uporaba prostorskih podatkov v analizi hidravličnih lastnosti vodotokov (2006). Natančen opis
postopkov modeliranja v tem delu je bil poleg dela Legiše in Bevca, navodil za delo s
programom HEC-RAS in navodil za delo s HEC-GeoRAS-om temeljni vir za izvedbo modeliranja.
Na programu Vodarstva in komunalnega inženirstva na FGG je bilo sicer narejenih več
diplomskih del na temo modeliranja poplav s programom HEC-RAS. Ta dela so mi bila, poleg
navodil za delo s programom HEC-RAS – Floodplain Mapping Using HEC-RAS and ArcView GIS
(Tate, Maidment, 1999), tudi v pomoč pri izvedbi modeliranja.
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2. Teoretska izhodišča
2.1. Naravnogeografske značilnosti Poljanske doline
Proučevano območje spada v Gorenjsko statistično regijo in je predalpska pokrajina. Po
Melikovi naravnogeografski regionalizaciji Slovenije (1935) se to območje uvršča med glavna
predalpska hribovja. Ilešič (1958) je v pokrajinsko-fiziognomični členitvi Slovenije to območje
uvrstil med Zahodne predalpske pokrajine (Natek, Žiberna, str. 25–36). Po Naravnogeografski
členitvi Slovenije za potrebe pouka geografije v osnovni šoli (Žiberna, Natek, Ogrin D., 2004,
str. 89) se območje Poljanske doline uvršča v Zahodno Predalpsko hribovje, ki sega od
italijanske meje do Ljubljanske kotline. Značilnost te pokrajine so nadpovprečne strmine, ozke
doline in grape (Ogrin, Plut, 2009, str. 22–25).
Predalpski svet, kamor spada proučevano območje, je prehodno območje med alpskimi in
dinarskimi pokrajinami. Na severu Škofjeloškega hribovja so južna pobočja Jelovice in
Ratitovca, ki po zasnovi spadajo že k Alpam; na drugi strani so v južnem delu Škofjeloškega
hribovja že nižje apneniške planote z značilnostmi dinarskega kraškega sveta. Posledično je tu
zapletena geološka zgradba (Šifrer, 1974). Ravno to stičišče daje proučevanemu območju
značaj prehodnosti, ki je sicer značilen za celotno Slovenijo, saj leži na stiku štirih velikih
evropskih pokrajin.
Proučevano območje zajema manjši (spodnji) del Poljanske doline od naselja Log nad Škofjo
Loko do sotočja Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki. Južni del Poljanske doline meji na
Polhograjsko hribovje. Zahodno od Poljanske doline sta Rovtarsko (na JZ) in Cerkljansko
hribovje (na SZ), ki se proti vzhodu nadaljuje v Škofjeloško hribovje. Poljanska dolina je del
Škofjeloškega hribovja. Na vzhodu Poljanska dolina (in s tem tudi proučevano območje)
prehaja v Sorško polje.
Poljanska Sora teče od zahoda proučevanega območja rahlo proti severovzhodu in deli
območje na dva dela: južno od Poljanske Sore se vzpenja Polhograjsko hribovje, na severu pa
Škofjeloško hribovje.
Območje proučevanja sem po posvetu z mentorjem zamejila od naselja Log nad Škofjo Loko
do sotočja v Škofji Loki. Veliko je 59 km2, mejo pa sem zarisala po slemenih. Ta poteka od
sotočja v Škofji Loki proti severozahodu mimo Za Brajde in Gabrovega do vrha Lubnika (1025
m), na meji med Poljansko in Selško dolino. Meja proučevanega območja se nato usmeri proti
zahodu do vrha Pleše (941 m), od tu pa poteka proti jugozahodu mimo Vrhovčevega do
Plešavnikovega vrha (942 m) in vrha Gabrške gore (963 m). Tu doseže skrajno zahodno točko
na razvodju in se rahlo proti vzhodu spusti proti naselju Log nad Škofjo Loko. To naselje je
najvišja gorvodna točka proučevanega območja v dolini. Od tu se po levem bregu grape Sovpat
meja povzpne do Kovskega in Bukovega vrha ter se pri Pasji ravni (1020 m), ki je v skrajnem
jugozahodnem delu proučevanega območja, usmeri proti vzhodu. Južni del razvodnice nato
poteka preko Prosenovega griča (914 m) proti Selu nad Polhovim Gradcem in naprej po
Kozjekovemu griču. Od Pasje ravni do Kozjekovega griča poteka meja po razvodnici med
Poljansko Soro in Ljubljanico. Nato se usmeri proti severu, čez vrh Velikega Babnika (905 m),
od koder se počasi spušča proti sotočju obeh Sor mimo Osolnika (858 m), Vrh rebra (682 m)
ter Mrtancove planine (545 m). Zaključi se pri najnižji dolvodni točki območja – v Škofji Loki na
sotočju Poljanske in Selške Sore.
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Proučevani odsek Poljanske Sore meri v dolžino 9657 m, dolžina vseh zajetih vodotokov pa
znaša dobrih 140 km. Drugi najdaljši vodotok je Hrastnica in tretji Bodoveljski potok.
Slika 2: Karta proučevanega območja in lega v Sloveniji
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2.2. Izoblikovanost površja
Pri sotočju Poljanske in Selške Sore se dolini odpreta proti Sorškem polju. Od Škofje Loke proti
severu se vzpenja Lubnik, ki je kraški, tu so se na ploščatem apnencu oblikovale jame in vrtače.
V lubniškem pogorju sta vasici Gabrovo in Breznica, preostali Lubnik je neposeljen in gozdnat
(Planina, 1976, str. 80–83). Na drugi strani doline se vzpenja Osolnik, ki je najsevernejši del
Polhograjskega hribovja. Na njem je naselje Sveta Barbara, od katerega se površje spusti na
zahod proti dolini potoka Hrastnica. To je drugi najdaljši vodotok na proučevanem območju
(7300 m) in teče v smeri sever–jug. Hudourniškemu potoku prispevajo vode pobočja Tošča,
Sela, Osolnika in Ožbolta. Proti zahodu deli dolini potoka Hrastnica in Bodoveljskega potoka
sleme z vrhom Planina (647 m) na severu, kateremu proti jugu sledijo naselja Andrej nad
Zmincem, Pasja vas ter Sveti Ožbolt nad Zmincem na jugu. Zahodno od tega slemena sledi
Bodoveljska grapa, ki pred izlivom v Poljansko Soro teče v smeri S–J, v zgornjem delu toka pa
teče v smeri JZ–SV. Bodoveljska grapa je z dolžino 5200 m tretji najdaljši vodotok na
proučevanem območju in se začne v pobočju Polhovca (948 m). Slednji se nahaja na
jugozahodnem delu območja in je najvišji vrh proučevanega dela Polhograjskega hribovja.
Proti severovzhodu sledita naselji Staniše in Sv. Petra Hrib, po tem slemenu pa vode odtekajo
po manjših grapah proti severu v Poljansko Soro. Zadnja večja grapa, ki je še del proučevanega
območja na desnem bregu Poljanske Sore, je Sovpat. Ta zbira vode iz Valterskega, Bukovega
in Kovskega Vrha ter proti severu odteka v Poljansko Soro.
Na levem bregu Poljanske Sore se območje na zahodu začne s Petruzovo grapo. Ta izvira na
jugozahodnem pobočju Gabrške gore (963 m), kjer je tudi povirno območje naslednjih dveh
grap proti vzhodu: Potočna (ki se steka v Gabrško grapo) in Babja grapa. Slednja se nadaljuje
v Sopotniški grapi, najdaljši grapi na levem bregu Poljanske Sore. Proti vzhodu ji sledi Brezniška
grapa, ki je druga najdaljša na tem delu proučevanega območja in zbira vode južnega pobočja
Lubnika. Po razvodnici med Poljansko in Selško Soro, ki poteka jugovzhodno od Lubnika, se
proučevano območje zaključi v Škofji Loki pri sotočju.
Na severnem delu proučevanega območja so krajše grape z manjšim zaledjem kot v južnem
delu (kjer je Polhograjsko hribovje). Ta dvojnost se izraža tudi pri hidroloških značilnostih, saj
v vseh hujših poplavah največ škode povzročijo prav desni pritoki Poljanske Sore. Ti imajo večje
zaledje od levih pritokov, obenem pa k hitremu porastu in odtoku vode pripomorejo tudi
geološke in podnebne karakteristike Polhograjskega hribovja, opisane v naslednjih poglavjih
(2.2.1 Geološka zgradba in 2.2.2 Podnebje).
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2.2.1. Geološka zgradba
Območje proučevanja je del prehodnega sveta med Alpami in Krasom. Zaradi geološkega stika
alpskih in dinarskih gradbenih enot se tu pojavlja zapletena geološka zgradba, ki se kaže v
križanju prelomov in dvigov ter v prisotnosti zapletenih narivov (Šifrer, 1974, str. 11).
V osrednjem in večinskem delu proučevanega območja prevladujejo skrilavi glinavec, alevrolit
in peščenjak, vzhodno in južno od tega pa se nadaljujejo grödenski skladi (rdeč peščenjak,
alevrolit, prehodi v skrilavec). Predvsem v Polhograjskem hribovju (območje grape Sovpat,
južni rob doline Hrastnice in območje Svete Barbare) so prepustne kamnine – apnenci in
dolomiti. To so povirna območja hudourniških pritokov Poljanske Sore. Na poplavni ravnici so
holocenski nanosi Poljanske Sore. To območje je tudi najgosteje naseljeno. Na območju
Bodovelj (vzhodni del proučevanega območja) pa je območje črnega glinastega skrilavca,
laporja, apnenca in breče (Osnovna geološka karta 1 : 100.000, 2018).
Na proučevanem območju torej prevladujejo neprepustne kamnine; prepustne najdemo
predvsem v povirnih in hribovitih delih, na primer na Lubniku ter ponekod v nižjih legah, kjer
so starejše paleozojske kamnine narinjene na mlajše mezozojske apnence. Zaradi prevlade
neprepustnih kamnin voda hitro odteka po pobočjih, kar je ena pomembnih značilnosti poplav
Poljanske Sore. Vode namreč večinoma dosežejo višek že med samim nalivom, saj jih večina
hitro odteče. Seveda poleg geologije k temu pomembno prispevajo še strma pobočja.
Nepropustne kamnine in velika tektonska pretrtost so pomembno vplivale na nastanek goste
rečne mreže, pokrajina pa je drobno razčlenjena z vmesnimi globokimi dolinami in grapami
(Šifrer, 1974, str. 11).
Na severovzhodu proučevanega območja je kraški Lubnik. Proti jugu je na werfenskih
skrilavcih nastalo naselje Gabrovo. Tu so izviri studencev na stiku skrilavcev in apnencev
omogočili naselitev. Od Gabrovega je proti zahodu naselje Breznica, ki je nastala na
neprepustnih grödenskih peščenjakih. V proučevano območje spada tudi zahodni del
Osovnika. Na severu Osovnika so peščenjaki, na jugu dolomit. Proti zahodu sledi dolina
Hrastnice, ki teče po skrilavcih in peščenjakih, dolomitno površje pa je prisotno le v povirnem
območju hudournika. V isti smeri (proti zahodu) sledi naselje Andrej nad Zmincem; sleme, na
katerem se to naselje razprostira, je iz starih skrilavcev (Osnovna geološka karta 1 : 100.000,
2018).
Bodoveljska grapa je tako kot Hrastnica vrezana v permske skrilavce in peščenjake. Naprej
proti severozahodu (med Lubnikom in Gabrško goro) je v skrilavcih Sopotniška grapa z
naseljem Sopotnica. Od tu se kamninska sestava levega bregu Poljanske Sore proti zahodu
proučevanega območja ne spreminja. Tudi na desni strani Poljanske Sore je hribovje proti
zahodu zgrajeno pretežno iz permskih skrilavcev, na skrajnem zahodu pa se proučevano
območje konča z grapo Sovpat, ki je izdelana v školjkovitih apnencih in werfenskih peščenjakih
(Osnovna geološka karta 1 : 100.000, 2018).
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Slika 3: Geološka karta proučevanega območja
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2.2.2. Podnebje
Padavinski režim je submediteranski. Po Ogrinovi (1996, str. 45–49) klasifikaciji podnebnih
tipov Slovenije to območje spada v zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Za
slednjega je značilna povprečna letna višina padavin od 1300 do 2800 mm, kar je med
najvišjimi vrednostmi v Sloveniji in posledica lege na alpsko-dinarski pregradi. Poleg reliefa k
veliki višini padavin prispeva prevladujoča zahodna zračna cirkulacija in lega v bližini
ciklogenetskih območij nad Sredozemljem. Vsi trije dejavniki prispevajo, da z jugozahodnimi
vetrovi pred prehodom hladnih front in ob nastanku sekundarnih ciklonov nad severnim
Sredozemljem k nam prihaja topel in vlažen zrak. Dodatne močne orografske padavine
povzročata Polhograjsko in Škofjeloško hribovje (Ogrin, Plut, 2009, str. 81).
V nadaljevanju podajam podatke za nekatere opazovalne postaje, ki še danes merijo višino
padavin:

Mesec s povprečno
najmanj
padavinami
(povprečna višina
padavin v mm)

Mesec s povprečno
največ padavinami
(povprečna višina
padavin v mm)

1896–2015*

Maksimalna
dnevna
višina
padavin (datum)

Obdobje***

Škofja Loka

Najbolj namočeno
leto (višina padavin
v mm)

Merilna postaja

Preglednica 1: Podatki o višini padavin po izbranih merilnih postajah v porečju Poljanske Sore

2014
218 mm
November
Februar (103)
(2268) (19. 9. 2007)
(185)
Poljane
1951–2007
1965
138 mm
November
Februar (100)
(2171) (5. 10. 1967)
(183)
Lučine
1929–2007*
1965
180 mm
November
Februar (117)
(2620) (10. 10. 2004) (206)
Leskovica
1897–2009
1965
159 mm
November
Februar (177)
(2634) (6. 12. 1903)
(219)
Žiri
1896–2009** 1937
200 mm
November
Februar (120)
(2625) (27. 9. 1926)
(217)
Črni Vrh
1925–2012*
1965
201 mm
November
Februar (109)
(2742) (27. 9. 1926)
(204)
*Na merilnih postajah Škofja Loka, Lučine in Črni Vrh ni meritev od leta 1941 do 1947.
**Merilna
postaja
Žiri
ima
do
leta
1945
več
prekinitev
merjenj.
***Obdobje, za katero so razpoložljivi podatki (končno leto je odvisno od leta izida poročila)
Viri podatkov: Nadbath, 2007a; Nadbath, 2007b; Nadbath, 2009; Nadbath, 2010; Nadbath,
2011; Nadbath, 2015
V preglednici 1 vidimo, da se letno povprečje višine padavin po dolini od Škofje Loke proti
Žirem zvišuje, prav tako je višina padavin večja na višjih nadmorskih višinah (Lučine, Leskovica,
Črni Vrh). Največja maksimalna dnevna višina padavin na izbranih postajah je bila zabeležena
prav v Škofji Loki ob poplavah 19. 9. 2007 (218 mm). Sledita dnevna maksimuma z okoli 200
mm padavinami v Žireh in na Črnem Vrhu ob poplavah 27. 9. 1926. Vse merilne postaje so
maksimalno dnevno vrednost dosegle v jesenskem času (z izjemo Leskovice, ki je dnevni
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maksimum v višini padavin dosegla 6. decembra 1903). Prav na vseh merilnih postajah je
povprečno najbolj namočen mesec november, najbolj sušen pa februar.
Na merilni postaji Črni Vrh je značilen trend zmanjševanja povprečne višine padavin spomladi,
poleti in pozimi, medtem ko jesensko povprečje ostaja približno enako. Jesen je najbolj
namočen letni čas (povprečno 522 mm padavin), najbolj suh letni čas je zima (367 mm)
(Nadbath, 2011, str. 2–5).
Na merilni postaji Leskovica je jesen najbolj namočen čas, medtem ko je pri ostalih letnih časih
mogoče zaslediti zmanjševanje višine padavin. Največ padavin pade oktobra (204 mm),
medtem ko november, ki je bil v obdobju 1961–1990 mesec z najvišjo višino padavin, sedaj
prejme manj padavin. V zadnjem obdobju (19 let) so opazili zmanjšanje višine padavin v vseh
mesecih razen julija, septembra, oktobra in decembra (Nadbath, 2010, str. 1–4).
Tudi v Lučinah pade največ padavin jeseni (povprečno 535 mm), najmanj pozimi (393 mm).
Podatki o višini padavin po mesecih so podobni ostalim merilnim mestom: v jesenskih mesecih
se v zadnjem obdobju višina povečuje, medtem ko se v ostalih treh letnih časih zmanjšuje
(Nadbath, 2007a, str. 1–3).
V Poljanah največ padavin pade jeseni (479 mm), najmanj pozimi (povprečno 327 mm). Zaznati
je močan porast višine padavin jeseni, medtem ko pozimi, spomladi in poleti višina padavin
upada (Nadbath, 2007b, str. 1–3).
V najbolj namočenem letnem času – jeseni – v Škofji Loki povprečno pade 484 mm padavin,
339 mm padavin povprečno zapade v najbolj sušnem letnem času – pozimi. Enako se je tudi v
Škofji Loki povprečna višina padavin povečala le jeseni, v drugih letnih časih je opazen upad
višine padavin (Nadbath, 2015, str. 2–6).
V Žireh je prav tako prisoten trend zniževanja višine padavin pozimi, spomladi in poleti ter
povečevanja jeseni. V zadnjem času je oktober bolj namočen kot november (Nadbath, 2009,
str. 2–6).
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Slika 4: Povprečne letne količine padavin in povprečno letno število dni s padavinami nad 70
mm
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V nadaljevanju so iz analiz izrednih hidroloških dogodkov Agencije RS za okolje (2017) povzete
meteorološke razmere med poplavami 18. septembra 2007, 17. do 21. septembra 2010 ter
22. oktobra 2014.
Poplave 18. septembra 2007: Tega dne so zahodno, severozahodno in severno Slovenijo
zajele močne padavine, za nastanek katerih so bili bistveni naslednji dejavniki:





razgibanost površja;
stalen dotok vlažnega zraka od jugozahoda;
močna nestabilnost ozračja;
striženje vetrov v plasti do višine 6 km (Visoke vode in poplave 18. septembra 2007,
2008, str. 1).

Dopoldne se je iz Posočja preko Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja do severa
Ljubljanske kotline vzpostavila nevihtna linija, ki je tu obstala okoli dve uri. Še ena nevihtna
linija se je vzpostavila ob 13.30 uri na območju med Tolminom in Radovljico. Količine padavin
so bile na majhnih razdaljah zelo različne, kar je značilnost konvektivnih procesov. V
Škofjeloškem hribovju naj bi padlo od 200 do 300 mm dežja, lokalno pa lahko celo več. V tej
poplavi sta v času med 10. in 12. uro zelo hitro narasli Selška Sora in Davča. V Davči so izmerili
230 mm dežja (od 8. ure 18. 9. do 8. ure 19. 9.), kar je višina z ocenjeno povratno dobo 250 let
(Poročilo o vremenski …, 2007, str. 10). Že okoli 13.30 ure je Selška Sora dosegla maksimalni
vodostaj (551 cm) in pretok okoli 300 m3/s. Ta vodni val se je hitro pomaknil dolvodno proti
Škofji Loki. Ko je vodni val dosegel sotočje s Poljansko Soro, slednja še ni bila visoka. Najvišji
vodostaj Poljanske Sore je bil v tej poplavi dosežen ob 17.30 uri, s pretokom 122 m3/s. Selška
Sora je v Železnikih okoli 13.30 ure dosegla pretok, ocenjen na okoli 300m3/s. To presega 100letno povratno dobo, medtem ko je sosednja Poljanska Sora dosegla pretok z manj kot 2-letno
povratno dobo (Visoke vode in poplave 18. septembra 2007, 2008, str. 1–4). Ta poplava je
sicer veliko močneje prizadela Selško kot Poljansko Soro, vendar jo omenjam, ker slikovito
ponazarja velike razlike v vremenskih razmerah in posledično hidrološkem dogajanju na zelo
majhnem območju.
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Slika 5: Višina padavin od 8. ure 18. 9. 2007 do 8. ure 19. 9. 2007

Vir: Visoke vode …, 2008, str. 2
V tej poplavi je vremensko dogajanje z veliko intenziteto padavin na hribovitih območjih
najpomembneje prispevalo k zelo hitremu odtoku vode v vodotoke in posledično k hitremu
naraščanju vodotokov.
Poplave med 17. in 21. septembrom 2010: Izdatne padavine v teh dneh so povzročile poplave
skoraj po celotni Sloveniji. Poljanska Sora je na vodomerni postaji Žiri največji pretok (160
m3/s) dosegla 18. septembra med 1. in 2. uro zjutraj (Hidrološko poročilo o povodnji …, 2010,
str. 1–7). Takrat je Poljansko dolino prešla vremenska fronta, ki jo je povzročil plitev
sredozemski ciklon na poti proti vzhodu.
Vremenske razmere ob poplavah septembra 2010 so bile drugačne od razmer, ki največkrat
povzročijo porast in poplavljanje vodotokov na tem območju. Tokrat ekstremne količine
padavin niso padle v obliki lokalnih nalivov, ampak je velika količina padavin padla
enakomerneje na širšem območju. Če primerjamo porazdelitev padavin ob poplavah leta 1926
(in tudi ob poplavah 18. 9. 2007), vidimo, da so bili septembra 2010 nalivi manj izraziti. V
celotni Sloveniji je padla največja količina padavin v zadnjih 60 letih, veliko merilnih postaj pa
je doseglo ali celo preseglo 100-letno povratno dobo padavin. Veliko dežja je padlo predvsem
v liniji od Krasa do Polhograjskega hribovja. V Lučinah je dnevna količina padavin znašala 341
mm (Poročilo o izjemno obilnih padavinah …, 2010, str. 1–6).
Vremenske razmere ob teh poplavah torej niso bile tiste tipične, ki navadno povzročajo
poplavljanje Poljanske Sore. Padavine so bile za razliko od večine hujših poplav Poljanske Sore
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enakomerneje porazdeljene po celotni Sloveniji, nalivi pa so bili posledica prehoda fronte in
ne razgibanosti površja.
Slika 6: Višina padavin od 8. ure 16. 9. 2010 do 8. ure 20. 9. 2010

Vir: Hidrološko poročilo o povodnji …, 2010, str. 2
Poplave 22. oktobra 2014 so bile posledica popolnoma drugačnega vremenskega dogajanja
kot septembra 2010. V pasu od srednjega Posočja do Ljubljane so zaradi prehoda hladne
fronte od severa nastale močne padavine. V poročilu o poplavah je izpostavljeno dejstvo, da
je bila količina padavin v zelo kratkem času med najvišjimi v celotnem opazovanem obdobju.
Pri tem dodajajo, da drugje po državi takrat ni bilo tako intenzivnih padavin (Hidrološko
poročilo o poplavah …, 2014, str. 1). V porečjih Bače, Idrijce, Sore, Gradaščice ter v severnem
in zahodnem delu Ljubljane so večurni močni nalivi povzročili ekstremne poraste hudournikov
in zalednih vod. Slika 7 prikazuje količino padavin med jutrom 21. oktobra in zgodnjim
popoldnevom 22. oktobra 2014. Nazorno se vidi, kako je bilo širše območje Poljanske Sore v
samem središču z močnimi nalivi in je ponekod prejelo tudi do 210 mm padavin (Hidrološko
poročilo o poplavah …, 2014, str. 1–4).
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Slika 7: Višina padavin od 21. do 22. oktobra 2014

Vir: Hidrološko poročilo o poplavah …, 2014, str. 2
Poplave 22. oktobra 2014 so bile torej posledica izjemno močnih nekajurnih padavin in
posledično zelo hitrega odtoka vode v hudournike, medtem ko je bilo v poplavah leta 1926 in
2010 več padavinskih valov z manjšo jakostjo padavin. Po podatkih meteorološke postaje
Ljubljana-Bežigrad je leta 2014 skupno padlo precej manj padavin (137 mm) kakor ob poplavah
leta 2010 (271 mm) ali leta 1926 (256 mm). Razpored in količino padavin ob omenjenih treh
izjemnih padavinskih dogodkih prikazuje Slika 8, na kateri so jasno vidni padavinski valovi in
zgoraj omenjene razlike v vremenskem dogajanju (Hidrološko poročilo o poplavah …, 2014,
str. 3–4).
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Slika 8: Časovni potek in količina padavin ob treh poplavah, ki so huje prizadele Poljansko
dolino (izmerjeni na meteorološki postaji Ljubljana-Bežigrad)

Vir: Hidrološko poročilo o poplavah …, 2014, str. 4
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2.2.3. Relief
2.2.3.1.

Teorije oblikovanja reliefa na proučevanem območju

Za Poljansko dolino in za stranske grape so značilne serije rečnih teras in polic. Razlag za
nastanek današnjega reliefa v Poljanski dolini je več. Te povzema Šifrer v delu Poglavitne
značilnosti razvoja Škofjeloškega hribovja (1974). V začetku razloži domneve starejših
raziskovalcev, da naj bi bil relief Poljanske doline posledica intenzivne erozije in poglabljanja
dolin v nekdanjem ravniku. Ta naj bi se v pliocenu širil po osrednji in vzhodni Sloveniji. Ker pa
je proces poglabljanja dolin potekal v sunkih in ne neprekinjeno, je nastalo več teras. Tako so
med intenzivnim bočnim vrezovanjem rek nastajale široke police, ko pa so se reke globinsko
vrezovale, so nastajale ježe. Globinsko vrezovanje je bilo prevladujoč proces predvsem v
mlajšem geološkem obdobju, kar nam dokazujejo strmi spodnji deli pobočij. Tako imajo
nekatere doline (predvsem tiste, ki so vrezane v apnenec) že značaj sotesk. Na drugi strani so
tik pod slemeni in vrhovi širše police, kar govori o prevladi bočnega vrezovanja v starejšem
geološkem obdobju, oziroma na začetku vrezovanja rek v ravnik. Do bočne erozije naj bi prišlo
v času tektonskega mirovanja, ko pa so se zgodili sunkoviti dvigi površja, je prišlo do erozije,
oziroma poglabljanja dolin in s tem do nastanka globokih rečnih korit. Ob tektonskem dvigu
naj bi se površje poglabljalo zaradi povečanega strmca in s tem povečane erozivne moči rek
(Šifrer, 1974, str. 12–14).
Šifrer (1974) ugotavlja, da naj bi na oblikovanje reliefa v Poljanski dolini imela močan vpliv
klima. Za nastanek ravnikov na nadmorskih višinah od 700 do 1100 metrov naj bi bila ključna
tropska klima v večjem delu pliocena. V tropih zaradi obilnih vsakodnevnih padavin uspeva
bujno rastje, posledično pa prihaja do globokega preperevanja tal. Ta se kaže v debeli plasti
prepereline nad živoskalno podlago. Reke naj bi ta material odnašale, ker pa je material
predvsem peščen in ilovnat, nimajo velike erozijske moči. Posledično naj bi bila denudacija
intenzivnejša od globinske erozije. V zgornjem pliocenu je klima postala hladnejša in bolj
sušna, kar naj bi povzročilo prevlado mehanskih procesov nad procesom kemičnega
razkrajanja kamnin. Ker z močnim nihanjem temperatur pride do mehaničnega razpadanja
kamnin, je nastal debelejši drobir, s katerim so reke dobile večjo erozivno moč. Poljanska Sora
je s prenašanjem tega materiala poglobila dolino. Vzrok za nastanek rečnih teras Šifrer
pripisuje večkratnim vmesnim obdobjem globinskega vrezovanja, ko je globinska erozija
prevladala nad denudacijo. Prej ravninski svet se je spremenil v močno razgibano hribovito
pokrajino, kot jo poznamo danes, šele v kvartarju s pojavom poledenitve (Šifrer, 1974, str. 13–
16).
Za gostejšo poselitev ob Poljanski Sori so bili pomembni vršaji, ki so jih nanesle reke in potočki
v hladnih obdobjih pleistocena (Šifrer, 1974). V Škofjeloškem hribovju je bila snežna meja na
1300 metrih nadmorske višine, posledično je bila zgornja gozdna meja na ok. 600 m.
Prevladovali so podobni geomorfni procesi, ki jih danes poznamo nad gozdno mejo – izredno
močno mehanično razpadanje kamnin in polzenje tega gradiva v doline. K slednjemu je
dodatno prispevalo nihanje temperature okoli 0 °C, kar je povzročilo zamrzovanje in odtajanje
tal ter posledično polzenje drobirja v dolino. Tako so bile v dolino nanešene več metrov debele
plasti drobirja. Lep primer takšnega nanosa je v vasi Log nad Škofjo Loko (Slika 9). Nasipavanje
drobirja je bilo posebej močno na mestih, ki so zaustavljali drobir: položnejši pregibi, terase in
ob vznožjih pobočij. Majhni potoki so nasuli velike vršaje, na katerih so se pozneje razvila
naselja. Poleg Loga nad Škofjo Loko so ti vršaji na proučevanem območju Poljanske doline lepo
vidni tudi v vaseh Gabrk, Brode, Zminec in Bodovlje (Šifrer, 1974, str. 16–22).
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Interpretacije razvoja reliefa nam pomagajo bolje spoznati proučevano območje in obenem
pripomorejo k boljšemu razumevanju površja ter procesov, ki na njem potekajo danes, med
drugim tudi poplav. Ravno reke so namreč v tem območju glede na prej opisane teorije imele
pomemben vpliv pri preoblikovanju in oblikovanju reliefa kot ga poznamo danes. Zagotovo
(ravno to nam kažejo poplave, plazovi) je njihova vloga pri tem pomembna tudi sedaj.
Slika 9: Vršaji v Logu nad Škofjo Loko

Vir: Šifrer, 1974, str. 18
S številko 1 je označen vršaj, ki ga je nanesel potok z Valterskega vrha, od številke 2 do številke
5 pa so označeni ohranjeni vršaji iz starejših poledenitvenih obdobij (Šifrer, 1974, str. 18).
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2.2.3.2.

Značilnosti površja

Povprečna nadmorska višina proučevanega območja je 606 m, kar je 49 metrov nad
slovenskim povprečjem (Perko, 2007, str. 53). Najvišja nadmorska višina je 1020 m (Lubnik) in
najnižja 333 m (sotočje v Škofji Loki), razpon med njima znaša 687 m.
Poljanska Sora teče v naselju Log na nadmorski višini 369 metrov, sotočje v Škofji Loki pa je na
nadmorski višini 333 metrov. Na proučevanem odseku ima na dolžini 9657 metrov 35 metrov
padca, kar pomeni, da je povprečen strmec 3,6 ‰. Struga na proučevanem delu Poljanske
Sore je večinoma obdana s širšim dolinskim dnom, kjer ima voda ob poplavah več prostora za
razlivanje kakor gorvodno od območja proučevanja.
Za primerjavo in boljšo predstavo o reliefu območja so v preglednici 2 podani podatki o deležih
površja po posameznih naklonskih razredih za proučevano območje in Slovenijo. Za Slovenijo
so deleži povzeti iz dela Morfometrija površja Slovenije (Perko, 2007, str. 63), za proučevano
območje pa sem deleže izračunala s pomočjo programa ArcGIS ter sloja Relief Geodetske
uprave RS (2013). Za lažjo primerjavo sem naklonske razrede določila po Perkovemu delu.
Območje Poljanske doline ima veliko reliefno energijo z nakloni od 0° do 62°. Povprečni naklon
na proučevanem območju znaša 22,9°, kar je za 8,8° več od slovenskega povprečja (ki znaša
14,1°). V Sloveniji imajo največji povprečni naklon alpska gorovja (25,6°) (Perko, 2007, str. 63),
od katerega je povprečni naklon proučevanega območja manjši za zgolj 2,7° (Slika 10).
Največji delež površja je v naklonskem razredu od 20° do 25°, kar je več od slovenskega
povprečja, kjer je največ površja v naklonskem razredu od 12° do 16°. Zelo velika razlika v
razporeditvi naklonov je opazna v razredu od 0° do 2°. V Sloveniji je v tem razredu 16,3 %
površja, medtem ko ga je na proučevanem območju zgolj 2,1 %. Le 12,4 % območja ima naklon
manjši od 12°, ki velja za zgornjo mejo uporabe kmetijske mehanizacije, medtem ko je v
Sloveniji pod to mejo približno polovica površja (49,3 %).
Najmanjšo reliefno razgibanost ima pas tik ob Poljanski Sori, kjer je tudi največja gostota
poselitve, največji nakloni pa se pojavljajo v strmih grapah ob pritokih Poljanske Sore.
Podatki o naklonih so pomembna informacija o hitrosti odtekanje vode. Ker na proučevanem
območju prevladujejo večji nakloni, padavine hitro stečejo proti najnižji točki, kar potrjuje
specifiko poplav Poljanske Sore – vodotoki hitro narastejo, voda pa se po koncu naliva tudi
hitro vrne nazaj v strugo.
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Preglednica 2: Razporeditev naklonov površja po naklonskih razredih
Naklon površja (°)

Delež površja (%) na Delež površja (%) v
proučevanem
Sloveniji
območju
0–2,0
2,1
16,3
2,01–4,0
1,7
6,8
4,01–6,0
1,6
6,5
6,01–8,0
1,8
6,7
8,01–10,0
2,2
6,6
10,01–12,0
3,0
6,5
12,01–16,0
9,3
12,2
16,01–20,0
14,2
10,5
20,01–25,0
21,3
10,1
25,01–30,0
19,9
7,5
30,01–35,0
14,2
5,2
35,01–40,0
6,7
3,0
40,01–45,0
1,8
1,2
45,01–50,0
0,2
0,5
50,01–90,0
0,0
0,5
Vira podatkov: GURS, 2013; Perko, 2007, str. 63
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Slika 10: Karta naklonov na proučevanem območju

Za proučevanje poplav je pomembno poznati tudi ekspozicijo površja. Ta nam pove, v katero
smer je obrnjeno površje. Lahko govorimo tudi o straneh neba oziroma prisojah in osojah
(Perko, 2007, str. 68). V preglednici 3 so razredi z vrednostmi od 0° (skrajno severna
ekspozicija) do 180° (skrajno južna ekspozicija) v obeh smereh urnega kazalca. Razredi so prav
tako kot za naklone povzeti po delu D. Perka (2007, str. 68).
Proučevanje ekspozicije pri poplavah je pomembno, saj ta vpliva na rabo tal, prejeto Sončevo
energijo in vegetacijo ter s tem nadalje vpliva na odtočne količnike in koeficient hrapavosti
površja.
Iz preglednice 3 vidimo, da je tako na proučevanem območju kot tudi v Sloveniji najbolj
zastopana severna ekspozicija. Po razredih so sicer ekspozicije proučevanega območja zelo
enakomerno porazdeljene, kar lahko pripisujemo značilnostim proučevanega območja, saj po
sredini od zahoda proti vzhodu teče Poljanska Sora, ki ima na desnem bregu Polhograjsko
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hribovje, kjer prevladujejo severne ekspozicije, in na levem bregu Škofjeloško hribovje, kjer
prevladujejo južne ekspozicije. Vmes tečejo grape večinoma v smeri sever–jug, kar da dokaj
enakomerno porazdelitev vzhodnih in zahodnih ekspozicij.
Na proučevanem območju ne prevladuje nobena ekspozicija, lahko le izpostavim že omenjeno
prevlado severnih ekspozicij na južnem delu območja in prevlado južnih ekspozicij na
severnem delo območja.
Preglednica 3: Razporeditev deleža površja po ekspozicijah
Vzhodne
ekspozicije (°)
Severne
ekspozicije

0–12
12–24
24–36
36–48
48–60
60–72
72–84
Južne
84–96
ekspozicije
96–108
108–120
120–132
132–144
144–156
156–168
168–180
Vir podatkov: Perko, 2007, str. 71.

Zahodne
ekspozicije
(°)
360–348
348–336
336–324
324–312
312–300
300–288
288–276
276–264
264–252
252–240
240–228
228–216
216–204
204–192
192–180

Delež površja (%)
na proučevanem
območju
7,6
7,5
7,4
7,5
7,0
7,0
6,8
6,6
6,3
6,1
5,6
5,8
6,1
6,3
6,4

Delež površja
(%) v Sloveniji
9,6
7,1
7,0
7,7
6,6
6,5
5,8
7,3
5,7
6,1
5,9
6,7
5,9
5,8
6,4

Za boljšo vizualno predstavo so na sliki 11 prikazane ekspozicije površja z enakimi razredi kot
v Perkovem delu (2007). Iz karte je razvidno, da na desnem bregu Poljanske Sore prevladujejo
severne ekspozicije, na levem bregu pa južne.
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Slika 11: Ekspozicije površja
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2.2.4. Hidrogeografske značilnosti
Proučevano območje je del porečja Save in Predalpskega hribovja, ki vključuje Škofjeloško in
Polhograjsko hribovje ter Idrijsko-Cerkljansko in Posavsko hribovje. Značilnost teh je zapletena
in neenotna geološka zgradba (Kolbezen, Pristov, 1998a).
Poljanska Sora izvira na prehodu alpskega v kraški svet vzhodno od Rovt na nadmorski višini
710 metrov (Planina, 1976, str. 90). Njeno porečje obsega 328 km2, njen tok je dolg 43 km
(Natek, Natek, 2008, str. 36).
V prejšnjem poglavju (Reliefne lastnosti površja) je omenjeno, da ima Poljanska Sora
povprečen strmec 8,2 ‰ (Planina, 1976, str. 91). Pri tem naj poudarim, da se strmec po strugi
močno spreminja. Do Hotavelj se struga večkrat zaje v živoskalno podlago in ima
nadpovprečen strmec, potem pa teče po bolj uravnanem svetu mimo Gorenje vasi in Poljan
do začetka območja proučevanja v Logu nad Škofjo Loko. Močno zoženje doline je tik pred
začetkom proučevanega območja, kjer struga prečka odpornejšo živoskalno podlago iz
dolomita, od tu naprej pa je ob vodotoku več ravninskega sveta. Zadnja zožitev doline je v
Puštalu, kjer se lokalno tudi poveča strmec. Na območju proučevanja je povprečen strmec
Poljanske Sore le 3,6 ‰, kar je več kot polovica manj od povprečja celotnega strmca Poljanske
Sore.
Na proučevanem območju je 5,3 km dolvodno od Loga nad Škofjo Loko vodomerna postaja
Zminec, ki ima 305,51 km2 zaledja ter beleži podatke o vodostaju in pretokih od leta 1954. Za
obdobje od leta 1967 do 1990 je namesto merilne postaje Zminec delovala postaja Zminec I,
nato pa so ponovno dosegljivi podatki za postajo Zminec. Dolvodno je najbližja merilna postaja
na Suhi. Od leta 1926 do 1952 najdemo podatke pod imenom Suha, od leta 1953 dalje pa Suha
I. Ta postaja ima 566 km2 zaledja, saj je postavljena že pod sotočjem Poljanske in Selške Sore,
kar pomeni, da so vključeni tudi podatki za Selško Soro. Na Poljanski Sori, vendar veliko pred
območjem proučevanja, je še merilna postaja v Žireh. To so večkrat prestavili, zato podatke
najdemo pod imeni Žiri, Žiri I in Žiri II. Na vseh mestih so postaje imele okoli 54 km2 zaledja.
Tako so za to nalogo najbolj relevantni podatki merilne postaje Zminec, podatki ostalih
vodomernih postaj pa so mi služili predvsem za morebitno dodatno pojasnitev ali primerjavo
podatkov in dogodkov.
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Slika 12: Lokacije vodomernih postaj na Poljanski Sori in Sori

2.2.4.1.

Pretoki, odtočne razmere in specifični odtoki

Pretok (Q) je količina vode, ki preteče skozi določen profil vodotoka v določeni časovni enoti.
Navadno ga izražamo v l/s ali m3/s (Geografski terminološki slovar, 2005). Po toku navzdol
praviloma narašča, najbolj vodnate pa so reke z velikimi porečji. V Sloveniji izstopajo Drava
(325 m3/s), Sava (300 m3/s) in Mura (165 m3/s) (Ogrin, Plut, 2009, str. 97).
Povprečni izmerjeni pretok Poljanske Sore je v obdobju 1971–2000 znašal v Žireh 2,34 m3/s, v
Zmincu 10,66 m3/s in na vodomerni postaji Suha 19,26 m3/s (Frantar, 2008, str. 95). V
preglednici 4 so podatki o najvišjih in najnižjih letnih pretokih v obdobju 1971–2000, ki
ponazarjajo hudourniški značaj Sore.
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Preglednica 4: Karakteristični pretoki v obdobju 1971–2000
Vodomerna
postaja

Najmanjši
obdobni pretok
(nQnk)
Žiri
0,13 m3/s
Zminec
0,71 m3/s
Suha
2,13 m3/s
Vir podatkov: Frantar, 2008, str. 95

Datum nQnk

20. 8. 1983
13. 8. 1992
27. 8. 2000

Največji
obdobni pretok
(vQvk)
182 m3/s
324 m3/s
687 m3/s

Datum vQvk

4.11.1998
1.11.1990
1.11.1990

Slika 13: Hidrogram srednjih mesečnih pretokov na vodomernih postajah Žiri II, Zminec in Suha
v obdobju 1971–2000
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Pretok (m3/s)
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ŽIRI II
ZMINEC
SUHA I
Povprečni srednji letni pretok (Žiri II)
Povprečni srednji letni pretok (Zminec)
Povprečni srednji letni pretok (Suha)

Vir podatkov: Frantar, 2008, str. 95
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Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Odtočni količnik (KK) je izražen v odstotkih in je »razmerje med indeksom vodnega odtoka in
padavinskim indeksom, ki izraža delež odteklih padavin z določenega območja« (Geografski
terminološki slovar, 2005, str. 177). Vrednost odtočnega količnika pove, koliko padavin v
hidrografskem zaledju vodomerne postaje odteče po vodotoku. Preostala voda lahko izhlapi,
jo posrka rastlinstvo ali pronica v tla. Na vrednost odtočnega količnika vplivajo:









količina padavin;
oblika padavin;
letna razporeditev padavin;
temperatura;
relief;
kamninska sestava;
vegetacija;
človek (Geografski terminološki slovar, 2005; Ogrin, Plut, 2009, str. 96–97).

V letih od 1971 do 2000 naj bi v Sloveniji izhlapelo povprečno 45 % od 1579 mm padavin, 55
% padavin pa odteklo v vodotoke (Frantar, 2007). V tem obdobju je odtočni količnik v Žireh
znašal 64,5 % in v Zmincu 54,2 % (Frantar, 2008, str. 102). Večji odtok v Žireh je posledica večje
količine padavin, nižjih temperatur in bolj strmega reliefa.
Specifični odtok (q) pove, koliko vode odteče v sekundi z 1 km2 površine. Je ravno obraten od
pretoka – specifični odtok po toku navzdol normalno upada, torej je največji v povirnem delu
ter vse manjši proti izlivu. Od pretoka se razlikuje tudi po tem, da ni odvisen od velikosti
porečja. Na razlike med ekstremnimi najnižjimi in najvišjimi specifičnimi odtoki vplivajo
količina in jakost padavin, izhlapevanje, relief in geološka sestava. Za primerjavo: v Sloveniji je
bila v referenčnem obdobju 1971–2000 najbolj vodnata Tolminka (na vodomerni postaji
Tolmin vsako sekundo s km2 odteče 75,8 litrov vode), sledijo vodomerne postaje Kobarid na
Soči s 73,2 l/s/km2 odtoka, Kal-Koritnica na Koritnici s 66,2 l/s/km2 odtoka in Žaga na Učji s
79,5 l/s/km2 odtoka (Frantar, 2008, str. 102–104; Ogrin, Plut, 2009, str. 98).
Povprečni specifični odtok na merilni postaji Žiri II je v obdobju 1971–2000 znašal 43,3 l/s/km2
in v Zmincu 38,2 l/s/km2 (Kolbezen, Pristov, 1998b).

Qs [m3/s]
(Izmerjeni pretok)

Hq [l/s/km2]
Specifični odtoki na
osnovi
izračunanih
pretokov

KK [%]
(Odtočni količnik na
osnovi
izračunanih
pretokov)

2,4
11,2

43,3
38,2

65,9
62,8

I [mm]
(Povprečno
izhlapevanje)

letne
P [mm]
(Povprečne
padavine)

Vodomerna postaja

Preglednica 5: Členi vodne bilance za obdobje 1971–2000

Žiri II
2074
708
Zminec
1919
715
Vir podatkov: Frantar, 2008, str. 102–104
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2.2.4.2.

Rečni režim

Poljanska Sora ima dežno-snežni režim. Primarni višek je jeseni in je posledica jesenskega
deževja in evapotranspiracije, sekundarni višek je spomladi zaradi taljenja snega. Primarni
nižek se pojavi poleti (avgusta) zaradi manjše količine dežja in povečanega izhlapevanja.
Sekundarni nižek, ki je manj izrazit, je pozimi (januarja) in je posledica snežnega zadržka.
Hidrogram na sliki 13 prikazuje viške in nižke srednjih pretokov na merilnih postajah Žiri II,
Zminec in Suha I.
V preglednici 6 so prikazani podatki o pretokih za obdobje 1971–2000. Povprečno največji
srednji pretok je bil na vseh treh merilnih postajah v novembru (rdeča barva), drugi višek
pretoka pa je bil marca in aprila. Najnižji srednji pretok je bil prav tako na vseh merilnih
postajah avgusta (modra barva), drugo obdobje z majhnim pretokom pa je bilo v januarju in
februarju.
Preglednica 6: Povprečni mesečni pretoki (m3/s) na vodomernih postajah Suha I, Žiri II in
Zminec za obdobje 1971–2000

ZMINEC

ŽIRI II

SUHA I

Merilna
postaja
Qnk
Qs
Qvk
Qnk
Qs
Qvk
Qnk
Qs
Qvk

Jan

Feb

Mar Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Leto

2,57
18,6
458
0,27
2,22
75,4
2,38
10,5
167

2,42
16,8
294
0,21
1,73
68,2
2,01
9,33
118

3,17
21,4
309
0,24
2,62
67,7
1,73
12,0
151

2,55
17,9
273
0,21
1,87
46,4
1,88
10,3
142

2,94
16,7
300
0,21
2,22
118
1,59
9,58
228

2,39
12,3
250
0,13
1,26
75,4
1,59
6,84
134

2,13
9,01
269
0,13
1,06
80,2
0,71
5,81
152

2,37
15,0
334
0,13
2,09
97
1,31
8,33
178

2,67
24,6
443
0,13
3,27
158
1,25
13,7
209

2,79
28,0
687
0,18
3,66
182
1,91
15,3
324

3,85
23,9
303
0,23
3,13
82,8
2,43
12,5
166

2,13
19,3
687
0,13
2,34
182
0,71
10,7
324

4,56
27,1
390
0,28
2,94
57,9
2,26
14,1
224

Vir podatkov: Frantar, 2008, str. 95
Razlaga kratic:
Qnk: najmanjši pretok – konica
Qs: srednji pretok
Qvk: največji pretok – konica

2.2.4.3.

Gostota rečne mreže

Podatek o gostoti rečne mreže nam pove, kolikšno je »razmerje med dolžino vseh vodnih tokov
porečja in njegovo površino, izraženo v km/km2« (Geografski terminološki slovar, 2005).
Gostota rečne mreže Sore je 2,02 km/km2. Porečje Selške Sore ima gostejšo rečno mrežo (2,34
km/km2) od Poljanske Sore (1,90 km/km2.) Povprečna gostota površinskih rečnih tokov v
Sloveniji znaša 1,33 km/km2, vzroka za gostejšo rečno mrežo v porečju Sore pa sta manj
prepustna kamninska podlaga in visoke letne količine padavin (Kolbezen, Pristov, 1998a).
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2.3. Družbenogeografske značilnosti proučevanega območja
Doline so jedra predalpskih pokrajin, za katera je značilna večfunkcionalnost. Velikokrat so v
njih strnjene zelo različne in celo izključujoče dejavnosti (Ogrin, Plut, 2009, str. 25). To velja
tudi za Poljansko dolino, kjer so v sami dolini prisotni naselja, kmetijstvo, industrija,
komunikacije in storitve.
Pri poseljevanju novih območij družba premalo upošteva, da rekam poleg korita pripada še
poplavna ravnica. Vzrok, da ljudje poseljujejo ogrožena območja, je tudi v tem, da lokalni
prebivalci in načrtovalci prostorskega razvoja ne zaznajo nevarnosti naravnih nesreč (Natek,
2002). V še pretežno agrarni družbi so poplave dojemali kot običajen pojav, zato so
neposredno ob vodotoku prevladovale ekstenzivne rabe tal, kot so logi in pašniki. Na višjih
terasah so locirali njive, naselja in komunikacije (Stritar, 1990). Ko je družba prešla iz agrarne
v industrijsko, predvsem pa v obdobju po osamosvojitvi Slovenije, so začeli poseljevati in
locirati neustrezne rabe tal v dneh dolin in tudi na poplavnih območjih. Intenzivno so začeli
zidati na kmetijskih površinah, na katerih so se pospešili tudi procesi ozelenjevanja, zaraščanja
in ogozdovanja. Posledica neupoštevanja območij poplav pa je tudi večanje škode ob poplavah
(Žiberna, 2013).
Širitev poselitve na ogrožena območja je tudi posledica razvoja znanosti in tehnike. Ljudje so
namreč dobili več možnosti zaščite pred naravnimi procesi, s tem so dobili občutek varnosti in
so začeli poseljevati ogrožena območja. Obenem pa so prav ti ukrepi pripomogli k zmanjšanju
žrtev ob naravnih nesrečah v razvitejših državah. Pred poplavami človeka varujejo tako
protipoplavni nasipi in večnamenski vodni zadrževalniki kot tudi vodotesne kleti na poplavnih
območjih (Natek, 2002, str. 66). Posegi v vodotok, kot je gradnja protipoplavnih
zadrževalnikov, pa bi morali biti zgolj skrajna rešitev. Natek (2007, str. 156–157) opozarja, da
bi pri takšnih posegih morali izhajati iz celovite strategije zmanjšanja ogroženosti zaradi
poplav, saj bi brez te gradnja protipoplavnih zadrževalnikov prebivalcem dala občutek varnosti
pred poplavami. Posledično se na ogrožena območja še naprej širijo poselitev, industrija in
druge dejavnosti, s čimer se poplavna ogroženost poveča in ne zmanjša (Natek, 2007, str. 156).
V nadaljevanju so predstavljene družbenogeografske značilnosti proučevanega območja, ki
vplivajo na pojavnost poplav (raba tal proučevanega območja) ter značilnosti, ki vplivajo na
ogroženost in škodo ob poplavah (raba tal na poplavni ravnici). Za pojasnitev večanja nastale
škode in ogroženosti ob poplavah ter z namenom prikazati spremembo odnosa prebivalcev do
poplav je opisan tudi trend širjenja poselitve na poplavni ravnici. S tem lahko tudi
predvidevamo, v katero smer bo verjetno šla prihodnja raba tal.
Za boljšo predstavo o družbenogeografskih značilnostih celotnega območja je na sliki 14
prikazana raba tal. Večina proučevanega območja je poraščenega z gozdom (79 %). Na 14 %
območja so trajni travniki, sledijo pozidana in sorodna zemljišča na 3 % območja.
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Slika 14: Raba tal na proučevanem delu porečja Poljanske Sore

Predvsem intenzivno obdelana zemljišča se v povprečju nahajajo v nižjih nadmorskih višinah,
na višjih pa gozd in ekstenzivna raba tal. Poselitev in raba tal, na katerih je škoda poplav večja,
sta torej skoncentrirani v dolinskem dnu. Razporeditev rabe tal po nadmorskih višinah je
predvsem odraz reliefa – ravninski svet je samo ob strugi Poljanske Sore, kjer so tudi najnižje
nadmorske višine proučevanega območja. Preostali svet so grape in hribovja z veliko reliefno
energijo, kjer je intenzivna raba tal otežena oziroma onemogočena.
V rabi tal ima daleč največji delež gozd, vendar je ta predvsem na večjih nadmorskih višinah in
na strmih pobočjih in ne na poplavni ravnici. Gozd ima varovalno funkcijo, saj povečuje
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izhlapevanje, drevesne krošnje prestrezajo večje količine padavin, korenine pa zmanjšujejo
erozijo in denudacijo. Poplavni, obrežni in gorski gozdovi torej upočasnijo odtekanje vode po
pobočjih ter s tem zmanjšajo posledice poplav. Ob krčenju gozdov se poveča hudourniški
značaj rek, poveča se nanos materiala v doline. Poplavne ravnice se dvignejo, s tem pa se
razširijo poplavna območja. Na pobočjih brez ali z malo rastlinstva je torej večja možnost za
nastanek erozije, zemeljskih plazov, linijskih vodnih tokov in hudourniških poplav (Komac,
Natek, Zorn, 2008a, str. 156–160; Komac, Zorn, 2011, str. 115).
Lahko pa je les (debla in veje) tudi vzrok za dodatno gmotno škodo. Ta material se nabira pred
mostovi in na jezovih, kar povzroči zajezitev ter povečano nanašanje proda. Vejevje in debla
tudi zožijo strugo, poveča se nevarnost poplav, obenem pa začne voda bočno erodirati
(Komac, Natek, Zorn, 2008a, str. 156–160; Komac, Zorn, 2011, str. 115). Ob poplavah Poljanske
Sore 22. 10. 2014 so vodotoki prenašali veliko lesa. To območje je namreč februarja istega leta
prizadel žled. Ta je podiral drevesa, ki jih do poplav še niso uspeli odstraniti. Veliko hlodov, vej
ali celih dreves je ležalo neposredno ob vodotokih ali pa kar v njih. S tem materialom so
hudourniki dobili večjo moč in so intenzivneje erodirali in podirali ovire na poti. Večji kosi
materiala so se ob prvi večji oviri (kot so (pre)nizki mostovi, ipd.) zataknili, zato se je pred to
prepreko začelo odlagati še več materiala (Slika 15). Ko se je struga zamašila, je voda poiskala
novo pot, ki si jo je izdolbla levo ali desno od ovire. To je povzročilo večjo škodo, kot bi jo, če
se material ne bi zataknil in preprečil odtekanja vode.
Slika 15: Spodjeden most na Sovpati ob poplavah 22. 10. 2014

Avtor: B. Košir, 22. 10. 2014
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Z vidika poplavne nevarnosti in ogroženosti nas zanima predvsem raba tal na območju poplav.
Za analizo sem uporabila naslednje sloje Geoportala ARSO (Spletna objektivna storitev …,
2017), ki so definirani:
-

-

-

-

Območja razreda preostale poplavne nevarnosti: poplava nastane zaradi izrednih
naravnih ali od človeka povzročenih dogodkov (npr. izredni meteorološki pojavi ali
poškodbe ali porušitve proti poplavnih objektov ali drugih vodnih objektov);
Območja razreda majhne poplavne nevarnosti: pri pretoku Q(100) ali gladini G(100)
je globina vode manjša od 0,5 m, oziroma je zmnožek globine in hitrosti vode manjši
od 0,5 m2/s;
Območja razreda srednje poplavne nevarnosti: pri pretoku Q(100) ali gladini G(100)
je globina vode enaka ali večja od 0,5 m in manjša od 1,5 m, oziroma je zmnožek
globine in hitrosti vode enak ali večji od 0,5 m2/s in manjši od 1,5 m2/s, oziroma kjer je
pri pretoku Q(10) ali gladini G(10) globina vode večja od 0,0 m;
Območja razreda velike poplavne nevarnosti: pri pretoku Q(100) ali gladini G(100) je
globina vode enaka ali večja od 1,5 m, oziroma je zmnožek globine in hitrosti vode enak
ali večji od 1,5 m2/s (Pravilnik o metodologiji …, 11. člen).

Po zgoraj opisani metodologiji 153,7 ha, oziroma 2,6 % celotnega proučevanega območja
spada med poplavno nevarna območja. Od tega več kot polovica (52 %) spada v območja
srednje poplavne nevarnosti (na sliki 16 je označeno z oranžno barvo). Na območjih velike
poplavne nevarnosti je slabih 20 % površin (rdeča barva), sledi območje majhne poplavne
nevarnosti s 17 % in območje preostale poplavne nevarnosti z 11 % površin na poplavno
nevarnih območjih. Območje razredov velike in srednje poplavne nevarnosti se nahaja, kjer
reka najhitreje poplavi, na območjih majhne in preostale poplavne nevarnosti pa redkeje,
oziroma ob skrajnih dogodkih.
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Slika 16: Območja razredov poplavne nevarnosti

Pri analizi družbenogeografskih značilnosti proučevanega območja mi je bila v oporo tudi
metodologija Komaca, Natka in Zorna (2008a) ter Žiberna (2013). V nadaljevanju so
predstavljeni rezultati izračunov površine posamezne rabe tal po posameznih razredih
poplavne nevarnosti, deležev združenih kategorij rabe tal na območjih poplav ter površine po
območjih poplavne nevarnosti na proučevanem območju (Preglednica 7).
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Območje
preostale
nevarnosti (ha)

Skupaj

Skupaj

Območje velike
nevarnosti (ha)

Pozidano

Območje srednje
nevarnosti (ha)

Intenzivno
obdelana
zemljišča
Neobdelano

Ekstenzivni
sadovnjaki 1222
Trajni travniki 1300
Kmetijske
površine, porasle z
gozdnim drevjem
1800
Zemljišča
v
zaraščanju 1410
Drevesa
in
grmičevje 1500
Gozd 2000
Njive in vrtovi 1100

Območje majhne
nevarnosti (ha)

Ekstenzivno
obdelana
zemljišča
Gozd

Raba tal

Raba
(združena)

tal

Preglednica 7: Raba tal po območjih majhne, srednje, velike in preostale poplavne nevarnosti

0,5

0,8

0,5

0,4

2,2

10,7
0,005

28,4
0,03

14,4
0

7,0
0,01

60,6
0,05

0,05

0,3

0,2

0,06

0,6

0,7

3,4

1,7

0,6

6,4

2,9
3,2

2,6
36,3

0,3
11,6

2,3
1,8

81,0
52,9

0

0,9

0,003

0,09

1,9

0,5

0,5

3,9

6,1

1,5

4,2

19,0

79,8

30,7

16,9

153,7

Odprta zemljišča 0
brez
ali
z
nepomembnim
rastlinskim
pokrovom 6000
Neobdelana
1,0
kmetijska zemljišča
1600
Pozidana
in 7,2
sorodna zemljišča
3000
26,3

Viri podatkov: MKGP, 2017; Spletna objektivna storitev …, 2017
Raba tal ob sami strugi je z vidika proučevanja poplav pomembna predvsem zaradi izračuna
koeficienta hrapavosti in tudi za oceno ogroženosti.
Na poplavnih območjih Poljanske Sore prevladujejo trajni travniki, njive in vrtovi ter pozidane
površine. Na proučevanem območju so trajni travniki prevladujoča raba tal na območjih
majhne, velike, ter preostale poplavne nevarnosti, medtem ko na območju srednje poplavne
nevarnosti prevladujejo njive in vrtovi. Skupno največji obseg imajo območja srednje poplavne
nevarnosti, sledijo območja velike in majhne poplavne nevarnosti.
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Na poplavno ogroženih območjih torej močno prevladujejo trajni travniki (skupno 60,6 ha,
oziroma 39 % površin) in njive in vrtovi (52,9 ha, oziroma 34 % površin), zatem pa že sledijo
pozidana in sorodna zemljišča (19 ha, oziroma 12 % površin).
Slika 17 kaže, da na območju majhne, srednje, velike in preostale poplavne nevarnosti
prevladuje ekstenzivna raba tal (ekstenzivni sadovnjaki in trajni travniki). Slednji skupno
zavzemajo 41 % poplavnih območij, sledijo intenzivno obdelana zemljišča (njive in vrtovi) na
34 % poplavnih površin. Kar 12 % je pozidanih tal, na 10 % poplavnih območij pa je gozd.
Najmanj (3 %) je neobdelanih površin, med katere sem uvrstila odprta zemljišča brez ali z
nepomembnim rastlinskim pokrovom ter neobdelana kmetijska zemljišča.
Na proučevanem območju so posegi človeka na območja poplav močni ter z vidika poplavne
ogroženosti in potencialne škode zelo neugodni. Pri načrtovanju rabe prostora očitno ne
upoštevajo poplav, kar se kaže predvsem v večji škodi in večji ogroženosti ljudi.
Slika 17 Deleži rabe tal na poplavno nevarnih območjih

Neobdelano
3%

Pozidano
12 %

Intenzivno
obdelana
zemljišča
34 %

Ekstenzivno
obdelana
zemljišča
41 %

Gozd
10 %

Viri podatkov: MKGP, 2017; Spletna objektivna storitev …, 2017
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2.3.1. Razvoj poselitve ob Poljanski Sori
V mestu Škofja Loka in njeni okolici je število prebivalcev naraščalo do leta 1880, nakar je sledil
upad. Število prebivalcev iz leta 1880 je bilo ponovno doseženo leta 1931 (Slika 18). Vzrok za
upad Štukl (1972) pripisuje izseljevanju. V Škofji Loki se je leta 1803 začelo obdobje
gospodarskega zastoja. Tu je bila prisotna močna cehovska obrt, ki je ovirala prihod industrije.
Škofja Loka je začela zaostajati za Kranjem. Do 1. svetovne vojne se je število prebivalcev
nekoliko znižalo, leta 1921 se je število prebivalcev spet začelo povečevati. Mesto je razcvet
doživelo šele po 1. svetovni vojni. V tem času so se tovarne odpirale v mestu, nekatere ob
obeh Sorah (Šešir, hidroelektrarna ob Selški Sori). Po 2. svetovni vojni se je industrija začela
razvijati ob železniški postaji, nove stanovanjske četrti so nastale tako ob industrijski coni kot
tudi ob starem delu mesta. Okoliška naselja so se v tem času urbanizirala in zrasla v somestje
(Puštal) (Orožen Adamič in sod., 1995, str. 380). Začetek obsežne industrializacije je med
letoma 1960 in 1990 povzročil porast prebivalcev, predvsem zaradi priseljevanja. K porastu
števila prebivalcev v tem obdobju je pripomogla tudi bližina Ljubljane, kar je privabilo dnevne
migrante (Škofja Loka, 2017).
Velik skok v številu prebivalcev med leti 1981 in 1991 je tudi posledica priključitve nekaterih
delov bližnjih naselij k mestu Škofja Loka (Pavlin in sod., 2004, str. 55). Od leta 2002 do 2018
je v Škofji Loki opazen rahel upad števila prebivalcev. Leta 2018 je bilo registriranih 11.611
stalnih prebivalcev (Prebivalstvo po velikih …, 2019).
Slika 18: Spreminjanje števila prebivalcev v Škofji Loki od leta 1780 do 2018
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Vir podatkov: Štukl, 1972, str. 135; Pavlin in sod., 2004, str. 55; Škofja Loka, 2017; Prebivalstvo
po velikih …, 2019
V ostalih naseljih na preučevanem območju ob Poljanski Sori se je število prebivalcev od leta
1869 povečevalo. Največji porast števila prebivalcev je v vseh naseljih po letu 1971, v zadnjih
10 letih se je rast upočasnila. Najbolj se je število prebivalcev povečalo v Zmincu (590 %),
sledijo Bodovlje (272 %) in Gabrk (214 %).
Puštal je prehodno naselje proti Hrastnici. Južni del je močvirnat svet in se imenuje Dobrava,
po hrastu dobu. Hiše so najgosteje naseljene ob ulici od gradu proti Poljanski Sori. Tu je bilo
več mostov, vendar so jih poplave večkrat odnesle ali izruvale stebre. Ohranila se je Puštalska
brv, imenovana tudi Kriva ali Hudičeva brv. Leta 1639 so v Puštalu omenjeni žaga, mlin,
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valjalnica in fužinska naprava pri Hudičevi brvi. Leta 1926 je brv odnesla povodenj, 1929 so
postavili novo, ki se je ohranila do danes (Štukl, 2011, str. 45–56).
Bodovlje stojijo na desnem bregu Poljanske Sore, pri izlivu Bodoljske grape. Vaško središče je
blizu cerkve, naselje novejših hiš je na severnem delu vasi. Velik poskok v številu hiš se je
zgodil, ko so pred desetletji dovolili nove gradnje na vzhodnem polju (Štukl, 2011, str. 110–
112).
Zminec stoji na levem bregu Poljanske Sore in je razpotegnjena vas z gručastim jedrom. Na
sliki 19 vidimo veliko povečanje števila prebivalcev od leta 1991. Zminec se je tem času razširil
še na desni breg Poljanske Sore, nove hiše gradijo še na pobočju proti cerkvi sv. Lovrenca na
levem bregu Poljanske Sore. Poplave ogrožajo predvsem cesto, ki vodi do novega dela vasi na
desnem bregu Poljanske Sore (Štukl, 2011, str. 122–128).
Na desnem bregu Poljanske Sore ležijo Brode. V teh se število prebivalcev ni toliko povečevalo
kot Bodovljah in v Zmincu. V zadnjem času so zgradili počitniško naselje na severovzhodnem
delu vasi, ki pa se ne širi več (Štukl, 2011, str. 166–168).
V Gabrku se je od vseh proučevanih naselij število prebivalcev najmanj spremenilo. Vas stoji
na levem bregu Poljanske Sore, je varno umaknjena pred poplavami in se ne širi.
Zadnja vas proučevanega območja ob Poljanski Sori je Log nad Škofjo Loko. Že samo ime pove,
da je to kraj ob vodi (Štukl, 2011, str. 179). Novejši del vasi je po letu 1970 nastal na prvi terasi
na levem bregu Poljanske Sore. To priseljevanje novih prebivalcev je vidno tudi na sliki 19.
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Slika 19: Spreminjanje števila prebivalcev v Bodovljah, Brodeh, Gabrku, Na Logu, Puštalu in
Zmincu od leta 1869 do 2018
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Viri podatkov: Orožen Adamič in sod., 1995; Popis prebivalstva 1971; Popis prebivalstva 1981;
Popis prebivalstva 1991; Popis prebivalstva …, 2002; Prebivalstvo po velikih …, 2019
Z namenom prikazati spreminjanje poselitve skozi čas sem s pomočjo kart, ki prikazujejo stanje
iz različnih obdobij na območjih majhne, srednje, velike in preostale poplavne nevarnosti,
preštela število stavb za celotno preučevano območje. S tem sem želela prikazati spreminjanje
odnosa prebivalcev do poplav, obenem pa ta informacija pomaga k razumevanju večje
poplavne ogroženosti in večje nastale škode v sedanjosti. S pomočjo analize preteklega širjenja
poselitve lahko do neke mere tudi predvidevamo trend pozidave stavb v prihodnosti.
V tej analizi sem uporabila karte, ki prikazujejo stanje v različnih obdobjih:
-

franciscejski kataster iz leta 1825 v merilu 1:28.800;
avstrijska vojaška karta v merilu 1 : 25.000 iz leta 1877;
jugoslovanska topografska karta v merilu 1 : 25.000 iz leta 1934;
temeljni topografski načrt v merilu 1 : 10.000 (iz leta 1971) in
digitalni ortofoto iz leta 2014.

Franciscejski kataster je dostopen na spletu v formatu .jpg, jugoslovanska topografska karta
pa je dostopna v kartografski zbirki na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Te karte sem georeferencirala, s čimer sem jim določila lego v koordinatnem sistemu. V
geografskem informacijskem in kartografskem laboratoriju (GIKL) so za študente geografije
dostopne v tej analizi uporabljene karte: avstrijska vojaška karta, temeljni topografski načrt (v
nadaljevanju TTN) ter digitalni ortofoto (v nadaljevanju DOF). Vse karte sem v programu
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ArcGIS prekrila s sloji poplavne nevarnosti ARSO. Nadalje sem digitalizirala stavbe, ki ležijo na
območjih poplavne nevarnosti. S pomočjo ukaza Tabulate intersection sem nato dobila število
hiš po razredih poplavne nevarnosti. Rezultati so podani v preglednici 8.

Skupaj

Območje
preostale
nevarnosti

Območje velike
nevarnosti

Območje srednje
nevarnosti

Območje majhne
nevarnosti

Karta (leto)

Preglednica 8: Število hiš v različnih obdobjih po območjih poplavne nevarnosti na
proučevanem območju

Franciscejski kataster (1825)
5
3
/
4
12
Avstrijska vojaška karta (1877)
5
7
/
5
17
Jugoslovanska topografska karta 8
10
3
10
31
(1934)
TTN (1971)
20
13
3
10
46
DOF (2014)
20
17
3
10
50
Viri podatkov: Franciscejski kataster za Kranjsko, 1823-1869; Ortofoto, 2014; Avstrijska
vojaška karta 1 : 25000, 1878; Jugoslovanska topografska karta, 1 : 25000, 1934; Temeljni
topografski načrt, Škofja Loka 2. 1971; Spletna objektivna storitev …, 2017
Pri analizi sem upoštevala vse stavbe, ki so bile na območjih poplavne nevarnosti (in ne samo
stanovanjske hiše), saj je na starejših kartah težko ugotoviti tip stavbe. Obenem je potrebno
opozoriti na problem georeferenciranja franciscejskega katastra in jugoslovanske topografske
karte. Kljub večkratnim poskusom mi ni uspelo povsem natančno določiti lege, kar posledično
pomeni, da so nekatere hiše lahko ostale zunaj poplavno ogroženih območij, nekatere pa so
po pomoti vključene v ta območja. Pri tem sem se potrudila čim bolj realno določiti, katere
stavbe so v resnici locirane na poplavnih območjih, vendar vseeno obstaja možnost napake.
Bistvo te analize je v prikazu trenda spreminjanja poselitve na poplavno nevarnih območjih.
Rezultati analize spreminjanja poselitve skozi čas kažejo, da se je število stavb po vseh razredih
poplavne nevarnosti postopoma povečevalo. Izjema je območje velike poplavne nevarnosti,
kjer je od leta 1934 število stavb ostalo enako. To je spodbuden podatek, saj kaže, da se ljudje
kljub vsem negativnim trendom poseljevanja poplavnih območij izogibajo območjem, kjer so
poplave najbolj pogoste. Na vseh poplavno nevarnih območjih je skupno štirikrat več stavb,
praviloma pa je v vseh letih največ stavb na območjih majhne poplavne nevarnosti.
V nadaljevanju so najprej prikazani odseki kart na območju Škofje Loke, kjer je večina stavb, ki
so na proučevanem območju na poplavno nevarnih območjih. Drugod v Poljanski dolini stoji
na poplavno nevarnih območjih le nekaj stavb. Te so prikazane posebej, saj se na karti
celotnega proučevanega območja ne bi videle.
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Franciscejski kataster (stanje okoli leta 1825)
Franciscejski kataster za Kranjsko je z namenom davčnega popisa nastajal med letoma 1818
in 1828 in je naslednik jožefinskega katastra. Na proučevanem območju so naslednje
katastrske občine: Škofja Loka, Puštal, Zminec in Staniše.
Za takratne razmere so karte izredno natančne, zato so dober pripomoček pri proučevanju
takratnega stanja.
Že v franciscejskem katastru se pojavi 12 hiš, ki stojijo na poplavno nevarnih območjih. Pri tem
so vse razen dveh locirane v Škofji Loki (na karti imenovana »Stadt Laak«), oziroma bližnjem
Puštalu (t. i. »Burgstall«). Ostali dve stavbi sta v Logu nad Škofjo Loko, kjer sta dva objekta iste
kmetije locirana na poplavno nevarnem območju, od tega je eden postavljen nad pritokom
Sovpat. Ta objekt je bil včasih mlin, danes pa ga uporabljajo za kmetijske namene, od tu tudi
ime kmetije »Maln«. Ti dve stavbi zaradi težav pri georeferenciranju izpadeta iz območja
poplavne nevarnosti (Slika 21). Ker isti stavbi na novejših kartah spadata v poplavno nevarna
območja, sem ju uvrstila med poplavno ogrožene.
Prevladujoča raba tal na poplavnih območjih so travniki in njive. V Logu prevladujejo travniki,
v Gabrku je več njiv, od Brodov do Bodovelj je približno enak delež travnikov in njiv. Tik pred
Škofjo Loko (v Podpulfrci in Za brajdo) prevladujejo travniki.
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Slika 20: Stavbe na poplavno nevarnih območjih v Škofji Loki leta 1825
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Slika 21: Stavbe na poplavno nevarnih območjih na Logu nad Škofjo Loko leta 1825

Avstrijska vojaška karta (stanje leta 1877)
Proučevano območje se nahaja na listu Kranj, ki je izšel leta 1877. Enako kot v franciscejskem
katastru je dobro vidna raba tal, večji poudarek pa so dali izoblikovanosti reliefa, ki je
upodobljen s črticami.
V obdobju 52 let po izdelavi franciscejskega katastra se število stavb na poplavno nevarnih
območjih ni bistveno spremenilo. Enako število stavb je ostalo na območju majhne poplavne
nevarnosti (pet stavb). Na območju velike poplavne nevarnosti se stavbe še niso pojavile. Na
območju preostale poplavne nevarnosti je le ena novo zgrajena stavba (skupno jih je torej na
območju preostale poplavne nevarnosti pet), medtem ko se je stanje najbolj spremenilo na
območju srednje poplavne nevarnosti – tri hiše leta 1825 in sedem hiš leta 1877. Skupno je na
območjih poplavne nevarnosti 17 hiš, kar je za pet več kot v franciscejskem katastru. Skoraj
vse stavbe so na poplavno nevarnih območjih v Škofji Loki in Puštalu, tri pa v naselju Log. Na
sliki 23 se na severovzhodu naselja Log nad Škofjo Loko vidi nove stavbe, ki so nastale tik ob
poplavno ogroženih območjih, a te zaradi lege na rečni terasi niso poplavljene.
Prevladujoča raba tal na poplavno nevarnih območjih ostaja skoraj enaka kot v franciscejskem
katastru – menjavajo se travniki in njive.
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Slika 22: Stavbe na poplavno nevarnih območjih v Škofji Loki leta 1877

Slika 23: Stavbe na poplavno nevarnih območjih na Logu nad Škofjo Loko leta 1877

44

Jugoslovanska topografska karta (stanje leta 1934)
Jugoslovansko topografsko karto je izdal Vojnogeografski institut (VGI) v Beogradu v merilu
1 : 25.000 in prikazuje stanje leta 1934. Je prva karta, ki v tako velikem merilu zajema celotno
območje današnje Republike Slovenije. Izdelana je bila za vojaški namen, pozneje pa se je
izkazala kot dobra osnova za izdelavo kart v manjših merilih (za vojaške topografske karte v
merilu 1 : 50.000) (Buder, 1979).
Skupno se je število stavb na poplavno nevarnih območjih od leta 1877 skoraj podvojilo. Tedaj
je bilo 17 stavb, na stari jugoslovanski karti pa sem identificirala 31 stavb na poplavnih
območjih. Število stavb se je povečalo prav v vseh razredih poplavne nevarnosti. Največ stavb
je na območjih srednje in preostale nevarnosti (v vsakem razredu je 10 stavb), prvič se stavbe
pojavijo na območju velike poplavne nevarnosti, za kar lahko rečemo, da je najbolj negativen
pojav v tem obdobju. Povečalo se je tudi število stavb na območju majhne poplavne nevarnosti
– od petih stavb leta 1877 na osem leta 1934.
Stavbe se prvič pojavijo na poplavno ogroženih območjih v Bodovljah (štiri), enako stanje kot
na starejših dveh kartah ostaja v naselju Log. Na preostalem območju zunaj Škofje Loke in
Puštala se stavbe ne pojavljajo na poplavno nevarnih območjih.
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Slika 24: Stavbe na poplavno nevarnih območjih v Škofji Loki leta 1934

Temeljni topografski načrt (1971)
Temeljni topografski načrt je na večini proučevanega območja narejen v merilu 1 : 5000, na
območju Loga pa so karte v merilu 1 : 10.000. Dobro so prikazana naselja s prometno mrežo,
relief, zemljepisna imena in raba tal.
Skupno se je število stavb na poplavno ogroženih območjih od leta 1934 povečalo za 15.
Največja sprememba je na območjih majhne poplavne nevarnosti, kjer se je število stavb več
kot podvojilo (z 8 na 20 stavb), na območju srednje poplavne nevarnosti so v 37 letih zgradili
tri nove stavbe, medtem ko so na območju velike poplavne nevarnosti ostale tri stavbe, kar je
enako kot leta 1934. Na območju preostale nevarnosti stanje ostaja enako kot na stari
jugoslovanski karti (10 stavb).
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Kot v prejšnjih primerih velja enako: stavbe na poplavnih območjih so locirane predvsem v
Škofji Loki in Puštalu. Se pa po posameznih naseljih izven območja mesta na novo pojavijo
posamezne stavbe, ki ne upoštevajo poplavne nevarnosti. Teh stavb je pet:
-

-

na novo se je pojavila stavba na poplavno nevarnem območju Za brajdo in ena stavba
Na Dobravi. To je še zadnji širši dolinski del na levem in desnem bregu Poljanske Sore
pred Puštalom in Škofjo Loko;
po ena nova stavba na poplavnih območjih se je pojavila v Zmincu in Bodovljah (Slika
26);
v Logu na poplavnih območjih ostajata isti dve stavbi.

Slika 25: Stavbe na poplavno nevarnih območjih v Škofji Loki leta 1971
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Slika 26: Stavbi na poplavno nevarnih območjih v Zmincu in Bodovljah leta 1971
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Digitalni ortofoto posnetki (2014)
Ortofoto posnetki za proučevano območje so bili izdelani leta 2014. Mersko so primerljivi z
linijskimi kartami (TTN 1 : 5000). Dobro so vidne raba tal in stavbe, kar je za to analizo še
posebno dobrodošlo (Ortofoto, 2017).
Od leta 1971 so se na poplavno nevarnih območjih pojavile le štiri nove stavbe, skupno pa je
na poplavno nevarnih območjih 50 stavb. Na območjih majhne, velike in preostale poplavne
nevarnosti sem identificirala enako število stavb kot pred 43 leti. Štiri stavbe več kot na TTNjih iz leta 1971 so na območju srednje nevarnosti.
V naseljih v Poljanski dolini je stanje naslednje: v Logu so bile leta 2014 zabeležene štiri stavbe
na poplavno ogroženih območjih, kar je za dve več kot na prejšnjih kartah. V Bodovljah so na
poplavnih območjih tri nove stavbe (Slika 28). V Škofji Loki in Puštalu sem po primerjavi
opazila, da nekaterih stavb, ki so na prikazane na TTN, ni na DOF in obratno, tako da se skupno
število ogroženih stavb ni spremenilo.
Raba tal ostaja podobna stanju na prejšnjih kartah. Prevladujejo travniki, sledijo njivske
površine, na katerih gojijo predvsem koruzo, ki jo občasno zamenjajo s pšenico in oljno repico.
V Škofji Loki so na poplavno nevarnih mestih gasilski dom, mlekarna in bar ob kopališču, ostalo
so stanovanjske hiše.
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Slika 27: Stavbe na poplavno nevarnih območjih v Škofji Loki leta 2014

Slika 28 prikazuje območje med Zmincem in Bodovljami v dveh različnih obdobjih. Prvo je
stanje, prikazano v franciscejskem katastru iz leta 1825. Prikazani naselji Bodovlje in Zminec
sta lep primer upoštevanja območja poplav, saj sta se razvili izven območja poplavne
nevarnosti. Nobena stavba ni locirana na nobenem od območij poplavne nevarnosti
(majhnem, srednjem, velikem ali preostalem), ampak se naselji začneta na robu nevarnih
območij. Drug primer (spodaj) pa je stanje na ortofoto posnetku iz leta 2014. Vidimo, da se je
v tem času na poplavnih območjih pojavilo pet stavb. Ta primerjava dokazuje, da so pri gradnji
včasih bolj upoštevali poplavna območja kot sedaj.
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Slika 28: Primerjava poselitve na poplavno ogroženih območjih v franciscejskem katastru
(1825) in DOF (2018) na območju Bodovelj in Zminca
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2.4. Poplave
Poplave so naraven proces, vendar človek s posegi v rečno strugo vedno pogosteje škoduje
sebi. Pred poplavami se nato želi zavarovati z raznimi protipoplavnimi ukrepi, ki pa niso tako
učinkoviti kot izogibanje gradnji na poplavnih območjih.
Poznamo več vrst in vzrokov poplav. Poplave Poljanske Sore se uvrščajo med hudourniške
poplave. To so kratkotrajne in silovite poplave, vzrok zanje so največkrat močnejši nalivi.
Hudourniške poplave povzročajo veliko škodo, ki je posledica hitrega vodnega toka, erozije in
velike količine plavja. Zaradi svoje moči lahko rušijo mostove in uničujejo hiše in infrastrukturo
(Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 15–16).
Najpomembnejši vzrok za hudourniške poplave Poljanske Sore so kratkotrajne in močne
padavine. Prav tako ima pomemben vpliv geografska lega v hribovju zahodne Slovenije, kjer
so veliki nakloni pobočij (Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 17, 76). To povzroči hitro odtekanje
vode in manjše pronicanje vode v tla. Pritoki Poljanske Sore so dolge grape, ki imajo veliko
zaledje na zelo namočenih območjih, kjer se velikokrat pojavljajo močnejši nalivi (Planina,
1961, str. 62, 70, 73).

2.4.1. Osnovni termini
OGROŽENOST
Definicija besede ogroženost v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je »lastnost, stanje
ogroženega« (Slovar slovenskega ..., 2017). Obstajajo različne razlage in vidiki ogroženosti
predvsem z družbenogeografskega vidika. Nekateri pojem ogroženosti povezujejo s človekom
in trdijo, da se ogroženost pojavi, ko je vključen človek. To pomeni, da dogodki v naravi
ogrozijo ljudi. Nasprotno temu drugi trdijo, da je ogroženost v pokrajini prisotno stanje. To
razlagajo s tem, da je človek del pokrajine (z rabo tal, poselitvijo, ...) (Natek, 2011b, str. 83).
Pojem ogroženosti je v delu Geografski vidiki poplav v Sloveniji razložen kot stanje v pokrajini
ob prisotnosti groženj, da se človeku zgodi nekaj neprijetnega ali hudega in predstavlja grožnjo
človeku in/ali njegovemu imetju (Komac, Natek, Zorn, 2008a, str. 37).

NEVARNOST
»Nevarnost oziroma grožnja je potencialna grožnja ljudem in njihovemu imetju, …« (Komac,
Natek, Zorn, 2008a, str. 37). Nevarnost lahko človeku predstavljajo naravni procesi, saj lahko
povzročijo škodo ali nesrečo. Vendar pa smo naravnim procesom dodali še naravnoantropogene in antropogene procese, ki nam prav tako lahko predstavljajo nevarnost.
Nevarnost naj bi bila del narave, če pa ji dodamo še antropogene elemente, pa to že
imenujemo ogroženost. Torej – če človek poseljuje poplavne ravnice in s tem »izziva« naravo,
govorimo o ogroženosti, če pa govorimo zgolj o poplavljanju poplavne ravnice (brez prisotnosti
človeka), pa govorimo o nevarnosti poplav. To pomeni, da naj bi bila nevarnost objektivna,
torej brez vključenega človeka, ogroženost pa subjektivna, saj k temu pojmu pridružujemo
človeka (Natek, 2011b, str. 80–83).
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Poplavno nevarnost lahko izmerimo oziroma napovemo (primer: nevarnost 100-letne
poplave) (Komac, Natek, Zorn, 2008a, str. 37). Na Geoportalu ARSO so dostopni sloji majhne,
srednje, velike in preostale poplavne nevarnosti, ki so določeni na podlagi pretoka in globine,
oziroma zmnožka globine in hitrosti vode (Spletna objektivna ...., 2017).
NARAVNA NESREČA
Poplave so s človeškega vidika naravne nesreče. To velja, ko te prizadenejo človeka, njegovo
lastnino ali življenje, zato je izraz naravna nesreča antropocentričen. Poudariti je potrebno, da
naravne nesreče ne prizadenejo narave, ampak človeka. Tako so potres, poplava ali plaz le
procesi v naravi, ki so posledica dinamičnosti našega planeta. Natek (2011b, str. 78) določa tri
kriterije, po katerih nek naravni proces lahko definiramo kot naravno nesrečo:
a) »Izjemnost dogodka (magnituda in pogostost);
b) Družba občuti dogodek kot grožnjo;
c) Stopnja nevarnosti in/ali izgube so tolikšne, da družba ne more več normalno delovati
in je potrebno uvesti posebne ukrepe« (Natek, 2011b, str. 78).
Pojem naravna nesreča obravnava odnose med naravo in družbo, kar je tipično geografski
vidik. Nesreča je torej subjektivna oziroma dojeta s stališča človeka, ki vrednoti naravne pojave
(Radinja, 1983, str. 17).

2.4.2. Vrste poplav
Natek (2015) v Sloveniji razlikuje šest vrst poplav:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

hudourniške,
nižinske,
poplave na kraških poljih,
morske poplave,
mestne poplave in
tehnične poplave.

Za proučevano območje so značilne hudourniške poplave. Te se pojavljajo predvsem v dolinah
v hribovitih in gričevnatih pokrajinah. Ravno reliefne značilnosti zaznamujejo glavno značilnost
teh poplav – kratkotrajnost in silovitost. Ker je površje strmo, se vode ne zadržujejo in hitro
odtečejo po pobočju proti dolini. Pomembni povzročitelji hudourniških poplav so intenzivne
in kratkotrajne padavine. Voda ima zaradi silovitosti veliko rušilno moč in prenaša veliko
materiala. Kot se je že izkazalo pri poplavah Poljanske Sore, vodostaj hitro upade (Brilly, Mikoš,
Šraj, 1999).
Hudourniške poplave povzročijo veliko škode. K temu pripomorejo predvsem hitrost vode in
posledično erozija ter prenašanje velike količine plavja. Velikokrat podirajo mostove in jezove,
velika količina materiala pa povzroča zajezitev; ko se te sprostijo, pa se pojavijo poplavni
valovi. Za hudourniške poplave so značilni tudi plazovi, ki velikokrat pripomorejo še k večji
količini materiala v rekah (Komac, Zorn, 2007).
Poleg hudourniških poplav poznamo še nižinske poplave, ki so značilne predvsem za večje
reke, pojavljajo pa se v spodnjem in srednjem toku. To je posledica hitrega dotoka vode iz
višjega sveta, ki se v ravninskem svetu razlije, od tu pa počasi odteče. Torej je odtočna
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zmogljivost rečnih strug manjša od hitrosti dotekanja visokih vod. Zanje so značilne peščenoilovnate naplavine, saj ima voda na tem mestu manjšo moč in se material posledično na tem
ravninskem svetu odlaga.
Poplave na kraških poljih so periodičen naravni pojav in jih zaradi rednega pojavljanja ne
uvrščamo med naravne nesreče, človek pa se jim je v veliki meri prilagodil. Vzroka za nastanek
kraških poplav sta dvig piezometričnega nivoja nad površje ali večji dotok vode od zmožnosti
njenega odtekanja. Morske poplave so posledica visoke plime, nizkega zračnega tlaka in juga.
Morje posledično poplavi območja, ki jih ob navadni plimi ne. Mestne poplave so večinoma
antropogenega nastanka. Ob poletnih nevihtah namreč kanalizacijski sistem ni spodoben
požirati zapadle količine dežja, kar povzroči zastajanje vode na površju (Komac, Natek, Zorn,
2008a, str. 16–17; Najpogostejše naravne nesreče …, 2017). V delu Poplave v mestih Natek
(2015) navaja še tehnične poplave zaradi porušitve pregrade. Pregrade služijo za pridobivanje
električne energije, namakanje in oskrbo s pitno vodo ter so protipoplavna zaščita naselij in
infrastrukture. Veljajo za varne, vendar obstaja tveganje, ki se ob t. i. »neugodnem spletu
okoliščin« še poveča, da se porušijo in terjajo žrtve (Natek, 2015, str. 10–11).
2.4.3. Poplave v Poljanski dolini
Na proučevanem območju je bilo več hujših poplav, prva poplava je v zgodovinskih virih
zabeležena leta 1715. Na sliki 29 so s pomočjo časovnice prikazana leta (zabeleženih) poplav,
za poplave po letu 1926 pa so bile dostopne tudi informacije o doseženem maksimalnem
vodostaju.
Časovnica kaže, da so poplave v Poljanski dolini pogost pojav, zato jim je potrebno posvetiti
več pozornosti, predvsem pri načrtovanju posegov v okolje. Pri tem se je potrebno zavedati,
da so se naravne nesreče dogajale tudi v preteklosti. Ena najhujših zabeleženih poplav se je
zgodila 27. septembra 1926 in je prizadela predvsem škofjeloško območje. Višina vode v
Puštalu v bližini Hudičeve brvi je bila slaba 2 m višja kot ob poplavi 22. oktobra 2014.
Primerjava višine vode med tema dvema letoma prikazuje fotografija hiše (Slika 30), na kateri
je označen maksimalni vodostaj leta 1926. Na cesti sem označila višino, ki jo je Poljanska Sora
dosegla leta 2014.
Ta poplava je imela katastrofalne posledice znotraj trikotnika Ljubljana–Vrhnika–Škofja Loka.
Na Trati so namerili 300 mm padavin, v Lučinah 341 mm. Te so bile posledica močnih padavin,
ki so nastale v Tržaškem zalivu in so se na poti prek Vipavske doline okrepljene premaknile nad
Polhograjske Dolomite (Kolbezen, 1992, str. 216–217).
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Slika 29: Časovnica zabeleženih poplav, ki so prizadele Škofjo Loko in okolico

Viri podatkov: Arhiv hidroloških podatkov-dnevni podatki, 2017; Komac, Natek, Zorn, 2008a;
Komac, Natek, Zorn, 2008b; Orožen Adamič, Kolbezen, 1984; Sicherl, 1954
Slika 30: Oznaka najvišjega zabeleženega vodostaja Poljanske Sore na hiši (27. 9. 1926) in
oznaka najvišjega vodostaja poplave 22. 10. 2014

Škofjeloški geograf in biolog France Planina (1961) je v delu Reka Sora, njeno porečje in njen
režim omenjal poplavo septembra 1926. Razložil je, da že samo ime Sora opisuje hudourniški
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značaj: »… ime prihaja iz glagola sovreti, t. j. zavreti, vzkipeti«. Sicherl (1954, str. 101–102) je
v članku Podnebje Škofje Loke zapisal, da so povodnji zelo pogoste v porečju Poljanske in
Selške Sore. Že takrat je opisal izrazit hudourniški značaj poplav obeh Sor in njunih pritokov:
hudourniki hitro narastejo, višek pa reke dosežejo le nekaj ur po nalivu ali celo med samim
nalivom. Poplave septembra 1926 so na Poljanski Sori podrle 10 mostov (Komac, Natek, Zorn,
2008a, str. 78) in uničile 19 stanovanjskih hiš, 18 gospodarskih poslopij, 7 žag, 6 mlinov in
odnesle več glav živine, umrlo je 10 ljudi (Orožen Adamič, Kolbezen, 1983, str. 314).
Gregorčič (1975, str. 267) omenja, da se je deževje začelo okoli polnoči, najvišja voda je bila
dosežena okoli 14. ure. Na več mestih je Poljanska Sora odnesla glavno cesto Škofja Loka – Žiri,
obilno deževje je povzročilo nastanek veliko plazov. Nekateri so zasuli tudi stavbe in ceste. V
Poljanah je Poljanska Sora pri neki hiši skoraj dosegla prvo nadstropje. Planina (1961, str. 73)
navaja, da je bila Sora na sotočju 8 metrov višja od normalne gladine in je zalila celotno
območje Studenca. V Logu nad Škofjo Loko je dve hiši (Trobčevo in Skubčevo) do strehe zasulo
z blatom, gramozom, vejami in drugimi naplavinami (Kolbezen, 1992, str. 216–217).
Hiter porast hudournikov je tudi posledica kamninske zgradbe Škofjeloškega hribovja, ki ga
večinoma gradijo neprepustne, glinaste in peščene kamnine (Orožen Adamič, Kolbezen, 1984).
Hudourniški značaj je imela tudi poplava leta 1926, v kateri je umrlo nekaj ljudi, »ki jih je voda
presenetila v tesni grapi« (Sicherl, 1954). Pred tem je Sora močneje poplavljala še v letih 1715,
1870, 1881, 1893 in 1901. Sicherl je opomnil, na kaj bi morali biti prebivalci pozorni pri posegih
v okolje, da bi bili manj ogroženi ob poplavah, ki so na tem območju dokaj pogoste. Njegovi
predlogi se nanašajo na gradnjo poslopij, mostov, škarp, nasipov, skladiščenja lesa. Opozoril
je na pozornost pri gradnji nove ceste v Škofji Loki proti Poljanski dolini (Sicherl, 1954, str. 101–
102). Teh predlogov bi se morali držati tudi danes, kar se je izkazalo ob poplavi 22. oktobra
2014. Cesta v Zmincu je bila poplavljena, prenizko grajeni mostovi so zadrževali material, ki ga
je voda odnesla z rečnih bregov, saj ga je še veliko ležalo ob vodotokih kot posledica
februarskega žledoloma. V poplavah leta 2007 so v Škofji Loki morali zapreti most na glavni
cesti v Poljansko dolino, saj se je Selška Sora dvignila nad višino mostu (Slika 32). Poljanska in
Selška Sora sta po letu 1926 poplavljali še v letih 1964, 1965, 1982, 1990, 1992, 1993, 1995,
2007 (Komac, Natek, Zorn, 2008b) ter 2010 in 2014.
Leta 1982 je bilo zabeleženih kar pet visokih vod Poljanske Sore: 1. januarja, 13. junija, 6.
oktobra, 14. oktobra, ter 14. novembra. Slednja je bila tudi najvišja v tem letu: vodostaj na
vodomerni postaji Suha ob 12.30 uri je bil za 299 cm višji od povprečnega, znašal je 456 cm, z
zabeleženim pretokom 463 m3/s. Kot posledica toplega in vlažnega zraka, ki so ga nad južno
obrobje Julijskih Alp prinesli jugozahodni vetrovi iznad Genovskega zaliva, so nastale močnejše
padavine. Te so v glavnem padle v šestih urah. Presenetljivo je, da sta Poljanska in Selška Sora
močno narasli, kljub temu da so bile proti notranjosti Slovenije padavine manjše kot v
jugovzhodnejših delih Slovenije (Orožen Adamič, Kolbezen, 1983, str. 307–312).
Poplave novembra 1990 so bile posledica močnega naliva v noči med 31. oktobrom in 1.
novembrom. Presegale so 100-letne vode, v Davči celo 400-letne vode. Tudi ob tej poplavi je
voda hitro narasla (med deseto in enajsto uro dopoldne), tako da so prebivalci v ožjem predelu
Škofje Loke lahko rešili le najnujnejše. Enako kot v poplavah leta 2007 je bilo najbolj prizadeto
območje šolskega centra z mehanično delavnico in športna dvorana Poden (Slika 31) ter
Jegorovo predmestje, Puštal, Demšarjeva in Koširjeva cesta. Natančna maksimalna višina in
pretok poplave nista izmerjena, ker je vodomerno postajo odneslo. V Škofji Loki sta bili najbolj
prizadeti podjetji Šešir in Mesoizdelki-Klavnica. Poplava je domačine najbolj prizadela, ker jim
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je uničila ozimnico (jabolka, krompir), druge prehrambne izdelke, obutev, športno opremo,
manjše stroje, kurjavo, prišlo je do izlitja kurilnega olja iz cistern itd. (Pipp, 1990).
Slika 31: Poplavljen Šolski center Škofja Loka

Vir: Pipp, 1990
Septembra 2007 so poplave najbolj prizadele Selško dolino in Škofjo Loko. Glavnina padavin
je padla v intervalu od šest do dvanajst ur. Škofjo Loko je visokovodni val dosegel okoli 18. ure,
s pretokom 439 m3/s s povratno dobo 5 do 10 let. Najbolj je prizadel območje sotočja
Poljanske in Selške Sore. Vzroke za poplave gre pripisati predvsem razgibanosti terena,
stalnemu dotoku vlažnega zraka iz jugozahoda, močne nestabilnosti ozračja in striženju vetra
v plasti od tal do višine šest kilometrov, kar je povzročilo močno koncentracijo padavin na
majhnem območju (Poročilo o vremenski in hidrološki …, 2007).
Slika 32: Most pri tovarni Šešir ob poplavah septembra 2007

Vir: Vodna ujma, …2007
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Slika 33: Hidrogram Sore na vodomerni postaji Suha 18. 9. 2007

Vir: Poročilo o vremenski in hidrološki …, 2007, str. 13
Poplava, ki je Poljansko dolino in Škofjo Loko prizadela oktobra 2014, je bila posledica več
dejavnikov: močnih padavin, predhodne namočenosti tal in neodpravljenih posledic
žledoloma, do katerega je prišlo februarja istega leta. K visokemu številu poplavljenih ali
ogroženih objektov je pripomogla tudi nepremišljena gradnja neposredno ob strugi
vodotokov. Razlika med poplavami leta 1926 (in tudi 2010) ter poplavami leta 2014 je bila v
porazdelitvi padavin. Leta 2014 je skupna količina padavin znašala 137 mm, medtem ko je leta
1926 padlo 256 mm dežja in leta 2010 271 mm. Poljanska Sora je poplavljala tudi na območju
redkih poplav. Maksimalni pretok 581 m3/s je bil na vodomerni postaji Suha dosežen 22.
oktobra ob 6.30 uri, na vodomerni postaji Zminec je bil maksimalni pretok 335 m 3/s ob 5.40
uri (Hidrološko poročilo …, 2014).
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Slika 34: Hidrogram Sore na vodomerni postaji Zminec 22. 10. 2014

Slika 35: Hidrogram Sore na vodomerni postaji Suha 22. 10. 2014
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3. Modeliranje poplavne ogroženosti Poljanske doline
3.1. Programska oprema
3.1.1. ESRI ArcGIS 10.5.1
Podjetje ESRI (Environmental Systems Research Institute) razvija programsko opremo s
področja geografskih informacijskih sistemov (GIS), ime ArcGIS pa podjetje uporablja za zbirko
izdelkov GIS. V tej nalogi sem izvedla analize z različico ArcGIS 10.5.1, ki je izšla junija 2017
(Esri, 2017).
Geografski informacijski sistemi omogočajo vizualiziranje, povpraševanje in interpretiranje
prostorskih podatkov, kar nam pomaga pri razumevanju povezav, vzorcev in trendov, ki se
dogajajo na določenem območju. Prostorske podatke lahko prikazujemo v obliki kart, ki pa jim
lahko dodamo še neprostorske oziroma atributivne podatke. Ko ene in druge povežemo, ti
tvorijo informacijski sistem (What is GIS?, 2017; Kaj je GIS?, 2017).
Geografski informacijski sistem Perko in Zorn (2010, str. 38) opišeta kot računalniški prikaz
posameznih pokrajinskih sestavin, ki tvorijo pokrajino (kot so kamnine, vode, prebivalstvo, …).
Za geografe je ena pomembnejših prednosti GIS-ov zmožnost ugotavljanja prostorskih
povezav in součinkovanja med podatkovnimi sloji, kar je temelj geografskega proučevanja
(Perko, Zorn, 2010). Tako se s pomočjo GIS-ov lažje odločamo o dejavnostih v prostoru, saj
lahko med na videz neodvisnimi podatki ugotovimo nove odnose, različne informacije pa
zmanjšajo negotovost pri odločanju (Šumrada, Drobne, str. 5, 2017).

3.1.2. HEC-RAS
HEC-RAS (kratica za Hydrologic Engineering Center – River Analysis System) omogoča
enodimenzionalno modeliranje na vodotokih s stalnim ali nestalnim tokom (Legiša, 2016, str.
6). Enodimenzionalen model pomeni, da je tok na poplavnih ravnicah vzporeden s tokom v
strugi, torej upošteva hitrost vodnih delcev le v smeri toka (Doherty, McLeod, 2011; cv: Bevc,
2013, str. 11; Rak, 2006, str. 10). To pomeni, da program v računu ne upošteva sprememb
prečnega profila struge, zavojev in podobnih dvo- in trodimenzionalnih lastnosti toka
(Antončič, 2014, str. 23).
Pred letom 2002 je bilo možno zgolj računanje hidravlike enodimenzionalnega modela s
stalnim tokom, pri čemer je stalni tok tok s prosto gladino. Hitrost toka je pri stalnem toku
časovno in prostorsko stalna. Globina, površina, pretok in hitrost so na daljšem odseku
vodotoka v vsakem prečnem preseku konstantne. Ker so ti pogoji v naravi redko izpolnjeni, je
pri stalnem toku potrebno uporabljati majhne časovne in prostorske intervale, da izpolnijo
zgornje zahteve (Lukavečki, 2010, str. 9–11). V vsaki točki prečnega prereza je pri stalnem
toku hitrost konstantna po velikosti in smeri, tlak ostaja nespremenjen (primer stalnega toka
je tok v ceveh) (Steinman, 2018, str. 11).
Program HEC-RAS v posodobljeni verziji iz leta 2002 omogoča tudi analiziranje vplivov različnih
objektov na vodotoku (na primer mostovi, prepusti, nasipi, …) in izračun z nestalnim tokom.
Pri slednjem se hitrost in tlak v prečnem prerezu v vsaki točki spreminjata s časom. Primer
nestalnega toka je dotok vodnega vala v akumulacijska jezera (Steinman, 2018, str. 12).
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Prednost novejših verzij programa HEC-RAS je tudi možnost prikaza razmer v posameznih
prečnih profilih, mostovih in prepustih v grafični in tabelarični obliki (Rak, 2006, str. 39–40).

Vir: Lukavečki, 2010, str. 10
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3.1.3. HEC-GeoRAS
HEC-Geo-RAS je razširitev programskega paketa ArcGIS. Omogoča izvoz in uvoz podatkov med
programi ArcGIS in HEC-RAS. Z njegovo pomočjo pripravimo vhodne datoteke za program HECRAS. Obenem v programu ArcGIS potrebujemo razširitvi 3D Analyst in Spatial Analyst.
Geometrijo struge in poplavnih ravnic moramo izdelati v formatu TIN (oz. nepravilni trikotniški
mreži), za kar potrebujemo razširitev 3D Analyst. Razširitev Spatial Analyst potrebujemo za
nadaljnje analize (prikaz vodnih globin in hitrosti vode ter oblikovanje histogramov). Poleg
tega, da je HEC-GeoRAS vmesnik za prenos podatkov med ArcGIS-om in HEC-RAS-om,
omogoča tudi izdelavo izobat (to so črte, ki povezujejo točke z enako globino vode) ter izotah
(črte, ki povezujejo točke z enako hitrostjo vode) (Bevc, 2013, str. 12; Rak, 2006, str. 37–38).
HEC-GeoRAS omogoča prikaz izračunov gladine vode v obliki poligonov, ki jim lahko dodamo
tudi druge prostorske podatke. Na tak način izboljšamo prostorsko predstavo, obenem pa
lahko z izdelavo simulacij poplav predstavimo poseg v prostor tudi širši javnosti (Rak, 2006,
str. 40).

3.2. Potek dela
Pred delom s programom HEC-RAS moramo v programu ArcGIS pripraviti več vektorskih slojev,
pri čemer so nekateri obvezni, drugi poljubni. Obvezni sloji so sloj geometrije glavnega
vodotoka in njegovih pritokov, prečni profili ter glavni in poplavni tokovi. Med poljubne sloje
spadajo območja neefektivnih tokov, nasipi, mostovi in raba tal, s katero določimo hrapavost
površja.
Za izdelavo slojev v ArcGIS-u potrebujemo sloj, ki prikazuje topografijo površja. V nalogi sem
za to uporabila lidarske podatke, ki trenutno najbolj natančno prikazujejo izoblikovanost
površja. Poleg topografskih podatkov (to so: podatki LIDAR, podatki o geometriji vodotoka in
raba tal) za delo v programu HEC-RAS potrebujemo še hidravlične podatke (to so podatki o
pretoku ali višini vodne gladine). Ko so v programu ArcGIS izdelani vsi obvezni in neobvezni
sloji, lahko te s pomočjo vmesnika HEC-Geo-RAS izvozimo v program HEC-RAS. Preden lahko
zaženemo hidravlični model, moramo vnesene podatke preveriti in jih dopolniti ter vnesti
podatke o pretokih in vodostajih, določiti pa moramo še robne pogoje. Rezultate nato
ponovno prenesemo v program ArcGIS, v primeru napake pa moramo preveriti postopek in
morebitne nepravilnosti popraviti, oziroma prilagoditi in dopolniti podatke (Bevc, 2013, str.
22, 23; Legiša, 2016, str. 28).

3.3. Podatkovni sloji
Podatke, uporabljene v magistrski nalogi, sem pridobila na spletnih straneh Agencije
Republike Slovenije za okolje in Ministrstva za kmetijstvo in okolje, podatke Geodetske uprave
Republike Slovenije pa sem uporabljala na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani.
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3.3.1. Lidarski podatki
Za izdelavo digitalnega modela terena sem uporabila podatke LIDAR. Ti so dovolj natančni in
primerni za izdelavo geometrije rečnega korita in poplavnih površin, saj je njihova natančnost
prikaza terena med 10 in 15 cm. Obenem je prednost LIDAR-ja v tem, da s svojo natančnostjo
zazna majhne elemente terena (na primer nasip, jarek, …) (Rak, 2006, str. 50, 55).
Tehnologija LIDAR dobro posname teren do nekaj metrov pod vodno gladino, kar ima velik
doprinos k natančnosti modeliranja. Pred lidarjem ni bilo dovolj natančnega posnetka površja
v strugi, zato je bilo za izvedbo modeliranja priporočljivo merjenje prečnih profilov. To je sicer
izboljšalo natančnost na izmerjenih lokacijah, ne pa po vsej dolžini vodotoka, kar sedaj
omogoča tehnologija LIDAR (Rak, 2006, str. 20, 21).

3.3.2. Pretoki in robni pogoji
Za izvedbo modeliranja sem potrebovala podatke o pretokih in robne pogoje. Na
proučevanem območju je merilna naprava v Zmincu, gorvodno od proučevanega območja je
merilna naprava v Žireh, dolvodno od proučevanega območja je vodomerna postaja Suha. V
model sem vključila še podatke za vodomerno napravo Vešter na Selški Sori. Meritve
hidroloških parametrov opravlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Poplave sem modelirala s podatki o pretokih s 100-letno povratno dobo. Izračunane vrednosti
za pretoke s 100-letno povratno dobo sem pridobila v publikaciji Agencije RS za okolje
Povratne dobe velikih in malih pretokov za merilna mesta državnega hidrološkega monitoringa
površinskih voda (2013). V izračunu so upoštevali razpoložljiva obdobja podatkov. Na
vodomernih postajah Zminec, Suha in Vešter so vključeni podatki do leta 2010, na vodomerni
postaji Žiri pa do leta 2008. Te podatke sem za modeliranje izbrala, ker so na Geoportalu ARSO
z njimi tudi prikazana območja razredov velike, srednje, male in preostale poplavne
nevarnosti. Metodologija določanja razredov je v tej nalogi opisana v poglavju 2.3.
Družbenogeografske značilnosti proučevanega območja. Po razredih poplavne nevarnosti sem
v nalogi predstavila rabo ter ogroženost proučevanega območja. Prav tako sem po območjih
poplavne nevarnosti, določenih s strani Agencije RS za okolje, analizirala tudi spreminjanje
poselitve skozi čas.

3.4. Delo v programu ArcGIS
Najprej sem v programu ArcGIS z orodjem Raster to TIN izdelala vektorski prikaz površja, saj
le tako lahko v program HEC-RAS izvozimo relief, oziroma geometrijo območja. TIN je kratica
za Triangular Irregular Networks, kar v slovenščini pomeni mreža neenakih trikotnikov. Relief
je torej prikazan s pomočjo trikotnikov. V nastavitvah sem nastavila natančnost 0,5 metra.
LIDAR sicer prikazuje relief z natančnostjo nadmorske višine do 0,1 m, vendar je bilo
proučevano območje preveliko in je program z nastavljeno natančnostjo 0,1 m vedno javil
napako. Šele pri natančnosti 0,5 m je program uspel izvršiti pretvorbo podatkov v mrežo TIN.
Natančnost reliefa je sicer manjša od največje možne, vendar je, kot kaže Slika 36, relief še
vedno dobro prikazan.
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Slika 36: Prikaz reliefa s posnetki LIDAR, TIN in DOF

Vira podatkov: GIS, 2015; GURS, 2014.
V meniju RAS Geometry sem nato z ukazom Create RAS Layers ustvarila skupino slojev z
obveznimi in neobveznimi praznimi sloji RAS. Te sem v programu ArcGIS s pomočjo ukaza Edit
feature v meniju Editor digitalizirala.
Najprej sem digitalizirala sloj RAS River, ki predstavlja središčno črto vodotoka. Pri izrisu
moramo paziti, da črta poteka tam, kjer je hitrost vodnega toka največja. To je na sredini
rečnega kanala, pri zavojih pa je pomaknjena proti zunanjemu robu. Ker za pritoke ni
hidroloških podatkov, teh nisem digitalizirala. Središčnico digitaliziramo v smeri toka (Bevc,
2013, str. 25, 26; Rak, 2006, str. 63).
V naslednji fazi sem digitalizirala bregove (sloj RAS Banks). Priporočljivo je, da digitaliziramo v
smeri toka in najprej levi, nato desni breg. Digitalizacija bregov je pomembna, da programu
povemo, kaj je struga in kaj poplavna ravnica. Določitev območja bregov je pomembna tudi
zaradi drugačnega koeficienta hrapavosti v strugi in na poplavnih območjih. Na spodnji sliki so
za boljšo predstavo o določenih značilnostih prečnega profila prikazane pomembnejše točke
prereza (Bevc, 2013, str. 25, 26; Legiša, 2016, str. 29; Rak, 2006, str. 64).
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Slika 37: Pomembne točke v prečnem prerezu

Vir: Rak, 2006, str. 64
Ko sem izrisala bregove, sem nadaljevala z digitalizacijo sloja RAS Flowpaths. To so linije
glavnega toka vode v strugi in glavnih poplavnih tokov izven struge. Glavni poplavni tok je tam,
kjer se pojavlja vodni tok ob poplavi. Za izris tega je dobro imeti podatke o preteklih dogodkih
(Rak, 2006, str. 64, 65). Za linijo glavnega toka vode v strugi sem uporabila središčnico. To
nastavimo v meniju RAS Geometry, kjer z ukazom Create RAS Layers izberemo Flow path
centerlines. Nekaj metrov stran od levega in desnega bregu sem digitalizirala glavne poplavne
tokove. Te program nato uporabi pri računanju razdalje med prečnimi profili v strugi in na
poplavni ravnici (Bevc, 2013, str. 26).
Nato sem digitalizirala še zadnji obvezni sloj RAS XSCutlines, oziroma prečne profile. S pomočjo
teh program določi geometrijo, nadmorske višine ter koeficient hrapavosti struge, poplavnih
ravnic in okolice. Pri izrisu moramo paziti, da profile narišemo pravokotno na strugo. Vsak
prečni profil lahko linije glavnega vodnega toka, bregov in poplavnih tokov seka le enkrat.
Profile izrisujemo od leve proti desni, obenem pa moramo paziti, da se profili med seboj ne
dotikajo ali sekajo. Prav tako moramo biti pozorni, da narišemo dovolj široke profile, tako da
ti presegajo območje poplav. Program namreč modelira poplave le na območju, do koder so
zarisani profili, zunaj dosega profila pa program ne izračuna rezultatov. To pomeni, da rišemo
širše (daljše) profile na širokih poplavnih ravnicah ter ožje (krajše) v ozkih dolinah. Bolj
natančno kot želimo modeliranje, bolj gosto narišemo profile. V tej nalogi sem upoštevala tudi
mostove. Pri izrisu mostov moramo biti pozorni, da narišemo en prečni profil tik pred mostom
in enega za mostom.
Ko izrišemo prečne profile, zaženemo ukaz XS Cut Line Attributes. Ta prečnim profilom doda
podatke iz že digitaliziranih slojev (nadmorske višine, stacionaže bregov, oddaljenost od
naslednjega prečnega profila, …) (HEC-GeoRAS User’s manual, 2009; Legiša, 2016, str. 30;
Bevc, 2013, str. 26). Preden zaženemo ukaz XS Cut Line Attribute, moramo vse prečne profile
poimenovati. Poleg tega moramo središčnici določiti atribute. To naredimo v meniju RAS
Geometry, kjer v podmeniju Stream Centerline Attributes izberemo ukaz All. S tem se v sloju
River izpolni atributivna baza podatkov. V nasprotnem primeru program javi napaki, da prečni
profili niso poimenovani in da manjkajo podatki o stacionažah na vodotoku (t. i. FromSta in
ToSta).
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Program kot poplavljena območja v prečnem profilu prikaže vse nižje ležeče predele od nivoja
vode. To pomeni, da vodo izriše na vseh delih, ki so nižji od struge, čeprav voda še ni prestopila
bregov oziroma drugih ovir (Slika 38) (Rak, 2006, str. 67, 68). Da bi se izognili takšni napaki,
sem v model vrisala tudi nasipe. Te sem digitalizirala v RAS sloju Levees.
Slika 38: Pomanjkljivost modeliranja v programu HEC-RAS v primeru, da ne narišemo nasipov

Vir: Rak, 2006, str. 67
Program omogoča ustvarjanje dveh vrst nasipov, ki dejansko obstajajo in za te program
razbere nadmorske višine iz sloja TIN, ali pa sami določimo višino nasipa (kadar nas zanima,
kakšne posledice na poplavljanje bi imela izgradnja nasipa). Ker nas zanima dejansko stanje,
sem sloju nasipi v podmeniju Levees v meniju RAS Geometry z ukazom Profile Completion
profilom določila nadmorske višine. Program s pomočjo DMV-ja (sloja TIN) določi geometrijo
nasipov in ustvari sloj »Levees 3D«. V tem primeru sem digitalizirala zgolj ceste, saj drugih
nasipov ni (HEC-GeoRAS User’s Manual ver. 4.2, 2009).
Nadalje sem s pomočjo sloja raba tal, objavljenega 31. 1. 2018 na spletni strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://rkg.gov.si/GERK/), določila Manningov koeficient
hrapavosti (n-vrednost). Ta pove, kolikšna je hrapavost tal, kar vpliva na hidravliko vodotoka.
Na bolj zaraščenih tleh je koeficient večji, saj vegetacija zaustavlja tok. Na povečanje
koeficienta vplivajo tudi meandriranje reke, material v strugi in (nenadne) spremembe
geometrije korita. V Excelovi tabeli sloja raba tal, ki sem jo pred tem izvozila iz programa
ArcGIS, sem posameznim rabam tal določila koeficiente hrapavosti. Uporabila sem srednje nvrednosti, ki so podane v priročniku programa HEC-RAS (HEC-RAS Hydraulic Reference Manual
5.0, 2016). Enake vrednosti je uporabil tudi Bevc v diplomskem delu (2013, str. 30).
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Preglednica 9: Manningov koeficient hrapavosti za posamezne rabe tal na proučevanem
območju
Kategorija rabe tal
n-vrednost
Njiva (1100)
0,030
Trajne rastline na njivskih površinah (1180) 0,035
Rastlinjak (1190)
0,030
Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak (1222)
0,035
Trajni travnik (1300)
0,030
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1410)
0,050
Drevesa in grmičevje (1500)
0,060
Neobdelano kmetijsko zemljišče (1600)
0,030
Gozd (2000)
0,100
Pozidano in sorodno zemljišče (3000)
0,015
Zemljišče brez rastlinskega pokrova (6000)
0,030
Voda (zaraščenost struge) (7000)
0,050
Vir podatkov: HEC-RAS Hydraulic Reference Manual 5.0, 2016; Bevc, 2013, str. 30.
Slika 39: Raba tal ob Poljanski Sori tik pred Škofjo Loko
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Slika 40: Prečni profili in koeficienti hrapavosti na delu proučevanega območja

Ko sem vnesla vrednosti hrapavosti površja v atributivno tabelo sloja rabe tal, sem v meniju
RAS Geometry v podmeniju Manning’s Values zagnala ukaz Extract n Values, s katerim
program prečnim profilom določi n-vrednosti za desni breg, strugo in levi breg.
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Slika 41: Določanje n-vrednosti vzdolž prečnega profila

V nadaljevanju sem v RAS-sloju IneffAreas zarisala območja zastajanja vode. To so območja, ki
so poplavljena, a voda zaradi depresij ali ovir zastaja, oziroma tam ni močnejšega toka vode.
Tipična območja so pred in za mostovi ter prepusti. Po končani digitalizaciji sem v meniju RAS
Geometry, podmeniju Ineffective Flow Areas z ukazom Positions določila območja sekanja
prečnih profilov in območij zastajanja vode. Program ustvari tabelo IneffectivePositions (HECGeoRAS User’s Manual ver. 4.2, 2009; Legiša, 2016, str. 30, 31; Rak, 2006, str. 68).
Sledil je izris mostov. V programu ArcGIS sprva samo zarišemo linije, kjer poteka most, šele v
programu HEC-RAS izrišemo 3D-model mosta s podatki, ki jih izmerimo na terenu. Pri izrisu
linij moramo upoštevati pravilo, da zarisujemo iz levega bregu proti desnemu in v smeri
vodnega toka. Na koncu z ukazom All v podmeniju Bridges/Culverts, v menuiu RAS Geometry,
zarisanim mostovom določimo atribute (stacionažo, nadmorsko višino in pripadnost odseku
vodotoka). Ustvari se nov sloj, imenovan Bridges3D (HEC-GeoRAS User’s Manual ver. 4.2,
2009; Legiša, 2016, str. 30).
Nazadnje sem v RAS sloju BlockedObs digitalizirala objekte, ki ovirajo poplavni tok. Pri
digitaliziranju stavb sem si pomagala z ortofoto posnetki in slojem stavb. Na koncu sem enako
kot pri prejšnjem sloju z ukazom Positions, ki se nahaja v meniju RAS Geometry v podmeniju
Blocked Obstructions, določila atribute. Rezultat je atributivna tabela BlockedPositions (HECGeoRAS User’s Manual ver. 4.2, 2009; Legiša, 2016, str. 31; Rak, 2006, str. 69).
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Slika 42: Zarisani RAS-sloji v programu ArcGIS

Nato sem v meniju RAS Geometry, podmeniju Layer Setup določila, katere RAS-sloje želim
izvoziti. Z ukazom Export RAS Data sem ustvarila datoteko s končnico *.RASImport.sdf, ki jo
lahko uvozimo v program HEC-RAS.
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Slika 43: Uvoženi sloj v program HEC-RAS

3.5. Delo v programu HEC-RAS
V programu HEC-RAS sem z geometrijskimi podatki o mostovih še dopolnila geometrijo za
hidravlično analizo. Zahtevane značilnosti mostov sem izmerila na terenu. V program sem za
šest mostov na proučevanem odseku Poljanske Sore vnesla podatke o širini in debelini
cestišča, širini stebrov in razmak med njimi. V nadaljevanju sta prikazana izrisa in pripadajoči
fotografiji dveh mostov. Kot je vidno na sliki 44 in sliki 46, moramo za vsak most vnesti
geometrijske podatke na prvem izrisanem gorvodnem in prvem dolvodnem profilu. Tu je
pomembno, da smo pri izrisu prečnih profilov v programu ArcGIS upoštevali navodilo, naj
izrišemo profile v neposredni bližini mostov.
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Slika 44: Izris mostu med Brodem in Gabrkom (gorvodno in dolvodno)

Slika 45: Most med Brodem in Gabrkom (pogled gorvodno)
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Slika 46: Izris viadukta v Bodovljah na južni škofjeloški obvoznici (gorvodno in dolvodno)

Slika 47: Viadukt v Bodovljah
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Ko je geometrija za hidravlično analizo pripravljena, vnesemo še pretoke in pripadajoče robne
pogoje ob dogodkih, za katere bomo izvedli hidravlično analizo. Podatke o pretokih in
vodostajih sem dobila v publikaciji Povratne dobe velikih in malih pretokov za merilna mesta
državnega hidrološkega monitoringa površinskih voda (2013) Agencije RS za okolje. Glede na
režim vodnega toka je potrebno določiti tudi robne pogoje.
V preglednici 10 so vpisani podatki, s katerimi sem zagnala model. Da sem za modeliranje
poplav na proučevanem območju dobila podatke o pretokih in vodostajih, sem model razširila
na večje območje, kot je območje proučevanja. V Poljanski dolini sta v model vključeni postaji
v Žireh in Zmincu, v Selški dolini v Veštru, zadnja vključena postaja je na Suhi, približno en
kilometer pod sotočjem Poljanske in Selške Sore.
Določiti moramo še robne pogoje, ki so povezani s pretočnimi podatki. Te določimo glede na
režim vodnega toka, ki ga izberemo nazadnje (Bevc, 2013, str. 35). Če izberemo mirni
(subcritical) režim toka, program računa proti toku, za kar potrebujemo dolvodni robni pogoj.
Če izberemo deroči (supercritial) režim toka, se izračuni vršijo v smeri toka in potrebujemo
gorvodni robni pogoj. Ker imam za proučevano območje oba robna pogoja, sem se odločila
izbrati mešani režim (mixed), pri katerem program upošteva oba robna pogoja (Bevc, 2013;
Rak, 2006; Šupek, 2008). Na daljših odsekih lahko pretok močno naraste, zato Rak (2006, str.
72) priporoča, da vključimo tudi t. i. notranje robne pogoje (pretok in nivo vodne gladine). Ti
so v tem primeru na vodomerni postaji Zminec. Ko odpremo orodje Steady Flow Data, so v
tabeli podane začetne stacionaže obravnavanih odsekov vodotokov. V tem primeru so trije (v
Žireh, Veštru in pri sotočju v Škofji Loki). Da dodamo še notranji pogoj, v okencu River Sta.
izberemo stacionažo, na kateri se nahaja vodomerna naprava (v tem primeru je v Zmincu) in
pritisnemo Add a Flow Change Location. V tabeli se pojavi nova vrstica, kamor lahko vpišemo
pretok za vmesno vodomerno postajo.
V tem orodju izberemo še ukaz Reach Boundary Conditions, s katerim določimo robne pogoje.
Če smo v orodju Steady Flow Data vnesli pretoke za zgornje profile na odsekih, so ti že podani
v gorvodnih robnih pogojih (Upstream). Tem lahko z dvojnim klikom v tabeli na okence v
stolpcu Upstream dodamo še podatke o vodostajih, če jih imamo. Ko izpolnimo gorvodne
robne pogoje, ostane prazno okence še v dolvodnem pogoju (Downstream), to je na zadnji
stacionaži. Z dvojnim klikom nanj lahko vnesemo povprečen naklon struge ali vodostaj.
Hidravlični izračun zaženemo z ukazom Perform a steady flow simulation, kamor vnesemo
geometrijo vodotoka in pretočne podatke. Izberemo še režim toka, ki je v tem primeru mešani,
oziroma Mixed. Tako pri izračunih program upošteva tudi vnešene podatke za vodomerno
postajo Zminec, kar je notranji robni pogoj, ki ga pri deročem ali mirnem režimu ne bi
upošteval.
Preglednica 10: Hidrološki podatki, uporabljeni za modeliranje poplav na proučevanem
območju
Qvk (m3/s) 100-letna povratna doba
182
309
446
629

Vodotok
Vodomerna postaja
Poljanska Sora
Žiri
Poljanska Sora
Zminec
Selška Sora
Vešter
Sora
Suha
Vir podatkov: Povratne dobe …, 2013.
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Slika 48: Orodji Steady Flow Data in Reach Boundary Conditions v programu HEC-RAS

Slika 49: Orodje Perform a Steady Flow Simulation v programu HEC-RAS
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V oknu RAS Mapper se poplave ne pokažejo, ker je za to potreben relief. Tega uvozimo tako,
da v meniju Tools izberemo orodje New Terrain in uvozimo relief s končnico *.TIF. Tega dobimo
tako, da v ArcCatalogu z desnim klikom na sloj reliefa izberemo Export in Raster to Different
Format ter tako ustvarimo *.TIFF datoteko. Če je HEC-RAS noče uvoziti, spremenimo končnico
iz *.TIFF v *.TIF, in jo v orodju New Terrain Layer lahko izberemo in uvozimo. Prikažejo se
modelirane poplave, kot je vidno na sliki 50.
Slika 50: Prikaz modeliranih poplav na TIN terenu v programu HEC-RAS

3.6. Izvoz iz programa HEC-RAS in uvoz v program ArcGIS
V programu HEC-RAS v meniju Edit izberemo ukaz Export GIS Data. Če smo modelirali na več
profilih (torej s podatki za poplave različne intenzitete), izberemo, katere profile bi izvozili. Na
koncu izberemo ukaz Export Data, shranimo projekt in zapremo program HEC-RAS.
Odpremo program ArcGIS, v katerem z orodjem Import RAS SDF File (Slika 51) datoteko RAS
SDF pretvorimo v datoteko RAS XML (Leon, 2017).
Slika 51: Orodje Import RAS SDF File v programu ArcGIS

Nato v meniju RAS Mapping izberemo Layer Setup. Tu kreiramo in poimenujemo novo analizo
ter določimo datoteko, kamor se bo ta shranila. Izberemo še datoteko z reliefom in z ukazom
Import RAS Data zaženemo uvoz podatkov v ArcGIS. Prikaže se situacija, kot je na sliki 52.
Prikazani so prečni profili, skrajni točki katerih sta povezani s skrajnimi točkami sosednjih
prečnih profilov (Leon, 2017).
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Slika 52: Uvoženi podatki v ArcGIS brez terena

Ker ta sloj definira zgolj obseg poplav, moramo za prikaz poplavljenega območja v meniju RAS
Mapping izbrati ukaz Inundation Mapping ter Water Surface Generation. Ustvari se TIN, ki
povezuje zunanje točke mejnih profilov proučevanega območja. Ustvarjeni sloj je večji od
dosega poplav (Leon, 2017).
Slika 53: TIN-sloj višine vodne gladine ob modeliranih poplavah

Sedaj imamo v programu sloj TIN, ki prikazuje višino vode in teren (GRID). Od TIN-a moramo
odšteti površje, pred tem pa moramo TIN-format spremeniti v GRID. To naredimo v meniju
RAS Mapping, kjer v orodju Inundation Mapping izberemo Floodplain Delineation using
Rasters. Če poplave modeliramo v več profilih, izberemo, katere želimo prikazati in kliknemo
OK. Izračun se vrši dlje časa, rezultat je končni prikaz modeliranih poplav (Leon, 2017). Za
boljšo vizualno predstavo kot podlago nastavimo senčen relief površja ali ortofoto posnetek.
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Slika 54: Končni prikaz modeliranih poplav v programu ArcGIS
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4. Primerjava rezultatov
Rezultati modeliranja so v nadaljevanju predstavljeni na ortofoto posnetkih Geodetske uprave
RS (2014). Za primerjavo rezultatov sem modeliranemu sloju poplav dodala še sloja Agencije
RS za okolje: Območja razredov poplavne nevarnosti in Območje dosega 100-letnih poplav.
Rezultate sem primerjala tudi s fotografijami poplav 22. oktobra 2014, ko je bil na vodomerni
napravi v Zmincu zabeležen pretok s 100-letno povratno dobo.
Kmetija pri izlivu Sovpati v Poljansko Soro v Logu nad Škofjo Loko v modeliranem sloju ni
poplavljena, v ARSO-sloju pa ta spada v razred male poplavne nevarnosti. V modelu se voda
razlije do omenjene hiše. Slika 56 prikazuje, da so modelirane poplave na poplavni ravnici med
zahodnim in vzhodnim delom Loga zelo primerljive z razredi poplavne nevarnosti. Dolvodno
od poplavne ravnice so na vzhodnem delu naselja kmetije. Teh modelirane poplave in sloji
poplavne nevarnosti ne uvrščajo med ogrožene, kar se je izkazalo tudi v poplavah 22. oktobra
2014. Slika 55 je posneta iz Loga proti vzhodnemu delu (dolvodno), kjer se za Petruzovo grapo
Poljanska Sora razlije po poplavni ravnici. Na sliki je vidna hiša (z rdečo streho), ki je poplave
ne dosežejo, razlijejo pa se tik do nje. Prav tako je na sliki viden rahlo dvignjen nepoplavljen
teren med strugo in prvo teraso Poljanske Sore na denem bregu. To višje območje je na Slika
56 opazno tudi v modeliranih poplavah in spada v razred srednje poplavne nevarnosti. Na
levem bregu Poljanske Sore je glavna cesta Škofja Loka–Žiri, ki je dovolj dvignjena in je hujše
poplave ne ogrožajo. Na tem primeru vidimo, da modelirane poplave dobro prikazujejo realno
stanje.

Slika 55: Poplave 22. oktobra 2014 v Logu nad Škofjo Loko
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Slika 56: Rezultat modeliranja poplav v Logu nad Škofjo Loko

Na sliki 56 so na severovzhodnem delu v strugi Poljanske Sore vidni nepoplavljeni deli. Po
terenskem pregledu območja in pregledu vnesenih podatkov sem ugotovila, da je na tem
mestu do takšnega rezultata prišlo zaradi topografskih podatkov. Tu je napaka v lidarju, saj na
terenu ni bilo videti nikakršnih dvignjenih suhih delov struge, ki jih 100-letne vode ne bi
poplavile. Ta del struge je na Slika 57 prikazan s posnetkom lidar, rezultatom modeliranja in
ortofoto posnetkom.
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Slika 57: Struga Poljanske Sore v Logu nad Škofjo Loko

Viri podatkov: GURS, 2014; LIDAR, 2019
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V Brodeh je na celotnem proučevanem območju prišlo do največjega odstopanja med
modeliranimi poplavami in razredi poplavne nevarnosti ter realnim stanjem. Za mostom med
naseljem Gabrk in Brode se poplavne vode razlijejo po levem bregu, kar je vidno na sliki 58,
posneti ob poplavah 22. oktobra 2014. To območje je v modelu nepoplavljeno (na sliki 59 je
to območje na vzhodu, na levem bregu Poljanske Sore). Na levem bregu za mostom je manjše
dvignjeno območje, kar pomeni, da je v ARSO-sloju pravilno označeno kot območje male
poplavne nevarnosti. To potrjuje tudi spodnja fotografija (Slika 58). Modelirane poplave v
Brodeh dosegajo predvsem razred velike poplavne nevarnosti, razred srednje poplavne
nevarnosti v modelu skoraj ni prikazan kot poplavljen. Glede na stanje ob poplavah oktobra
2014 lahko sklepamo, da so razredi poplavne nevarnosti Agencije RS za okolje pravilno
zasnovani, v modeliranju pa je obseg poplav premajhen. Vzrok za večje odstopanje
modeliranih poplav od slojev ARSO bi pripisala obsežnejšemu ravninskemu delu na tem
območju. Na strmih bregovih enako visok vodostaj ne povzroči tako velikega ploskovnega
razlitja vode kot na večjih poplavnih ravnicah. Tu lahko nekaj centimetrov razlike v vodostaju
povzroči velike razlike v ploskovnem razlitju vode. Na primer: če vodostaj ne preseže prve ježe,
pride do veliko manjšega ploskovnega razlitja vode, kot če bi jo presegel. Ker sem za
modeliranje uporabila podatke iz vodomerne postaje Žiri, ki je od Brodov oddaljena okoli 20
kilometrov, so modelirane poplave pričakovano nižje od slojev ARSO. To se na ravninskih delih
tudi bolj opazi zaradi že omenjenih razlogov.
V Brodeh in Gabrku ob 100-letnih vodah ni ogrožena nobena hiša.
Slika 58: Poplave 22. oktobra 2014 v Brodeh, tik za mostom pred naseljem

Avtor fotografije: neznan
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Slika 59: Rezultat modeliranja poplav v Brodeh
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Slika 60 prikazuje modelirane poplave dolvodno od Brodov, na poplavni ravnici proti naselju
Zminec. Zaradi manjšega ravninskega območja, po katerem bi se lahko voda razlila, so tu
rezultati bolj podobni ARSO-sloju kot v Brodeh. Obsega 100-letnih in modeliranih poplav sta
si podobna, prav tako je globina modeliranih poplav podobna razredom poplavne nevarnosti.
Čeprav sem cesto v modelu digitalizirala kot nasip, modelirane poplave segajo tudi na drugo
stran tega nasipa. To območje spada v razred preostale poplavne nevarnosti. Odstopanje je
tudi na območju srednje poplavne nevarnosti, kjer so modelirane poplave prekinjene z
nepoplavljenimi predeli. Za nižji vodostaj v modeliranih poplavah je ponovno vzrok premalo
podatkov o pretokih gorvodno.
Tako v modeliranih poplavah kot po slojih poplavne nevarnosti ni ogrožena nobena stavba. Na
poplavni ravnici ob izlivu Sopotniške grape v Poljansko Soro na nasipini stojita stanovanjska
hiša in večja garaža. Ti dve stavbi sta toliko dvignjeni, da ob 100-letnih poplavah nista ogroženi.
Zaradi te ovire na poplavni ravnici se poplavne vode razlijejo na desni breg. Ob katastrofalnih
poplavah, kot so Poljansko dolino doletele septembra 1926, pa lahko pričakujemo, da bi voda
ogrozila tudi ti dve stavbi.
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Slika 60: Rezultat modeliranja poplav dolvodno Brodov
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Tik pred mostom v Zmincu sta obsega modeliranih in 100-letnih poplav Agencije RS za okolje
podobna. Ponovno je največ razhajanja znotraj območja s poplavami, nižjimi od 0,5 metra, kar
je razred srednje poplavne nevarnosti. Enako kot na prejšnjih območjih tudi tu v modeliranih
poplavah nekateri višji predeli znotraj razreda srednje poplavne nevarnosti niso poplavljeni,
kar ponovno lahko pripišemo pomanjkanju podatkov o pretokih gorvodno. Tako modelirane
poplave kot tudi območja poplavne nevarnosti ne dosežejo nobene stavbe. Hujše poplave in
območja razredov poplavne nevarnosti segajo na južno stran ceste, ki poteka od mostu v
Zmincu proti zahodu do novejšega dela naselja Zminec. To cesto sem digitalizirala tudi kot
nasip, voda pa tudi v modelu poplavi južno stran nasipa (Slika 61).
Slika 61: Rezultat modeliranja poplav gorvodno od mostu v Zmincu
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Na sliki 63 so prikazani rezultati modeliranih poplav v Bodovljah. Tu se začenja južna
škofjeloška obvoznica, ki sem jo digitalizirala kot nasip. Z juga priteka Bodoljska grapa, ki ob
hujših poplavah prispeva vode tudi na jugovzhodni strani obvoznice. Slednja je sicer
načrtovana kot protipoplavna zaščita pred poplavami Poljanske Sore za naselje Bodovlje,
vendar ob hujših poplavah onemogoča odtekanje vod Bodoljske grape. Pri modeliranju poplav
za Bodoljsko grapo nisem imela podatkov o pretokih, zato tega vodotoka nisem vključila v
model in je obseg poplav pri izlivu grape v Poljansko Soro manjši od razredov poplavne
nevarnosti Agencije RS za okolje.
Na karti z rezultati modeliranih poplav (Slika 63) je vidna razlika v količini vode med
jugozahodnim poplavljenim območjem (med krožiščem v Zmincu in Bodovljam) in
severovzhodnim območjem (poplavna ravnica severno od Bodovelj). Tu se namreč nahaja
vodomerna postaja Zminec, za katero sem v model vnesla vmesne podatke o pretokih (t. i.
notranji robni pogoj). V modeliranih poplavah je zaradi vnosa notranjega robnega pogoja
prišlo do nenadnega povišanja vodne gladine od prvega prečnega profila pred vodomerno
postajo do prvega prečnega profila za vodomerno postajo. Od tu naprej je količina vode večja
kot pred njo. Dolvodno bi torej modelirane poplave morale biti natančnejše, saj so podatki o
pretokih do te naprave zgolj iz vodomerne postaje Žiri. Izkazalo se je, da sta za natančno
modeliranje vodomerni postaji Zminec in Žiri predaleč narazen. Obenem nisem imela
podatkov za vmesne pritoke (grape) zato sta do Zminca obseg in višina modeliranih poplavnih
vod nekoliko manjša od slojev ARSO.
Meja poplav 22. oktobra 2014 je bila enaka meji modeliranih 100-letnih poplav in meji razreda
srednje poplavne nevarnosti, kar prikazuje Slika 62, narejena okoli 100 metrov dolvodno od
vodomerne postaje (na sliki 63 je kraj fotografije na skrajnem severu, na zavoju Poljanske Sore,
kjer preusmeri tok proti vzhodu in kjer je odcep ceste za Lubnik). Kot pričakovano so torej
zaradi vnosa notranjega robnega pogoja rezultati modeliranja dolvodno od Zminca
natančnejši.
Slika 62: Poplave 22. oktobra 2014 v Zmincu

Vir: Škoda v Poljanski dolini ogromna, 2014.
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Slika 63: Rezultat modeliranja poplav v Bodovljah
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Tik pred Škofjo Loko se Poljanska Sora razlije po poplavni ravnici na levem bregu. Na desnem
bregu se nahaja južna škofjeloška obvoznica (Slika 64). V modeliranih poplavah je območje z
višino vode med 0,5 in 1,5 metrom veliko večje od razreda velike poplavne nevarnosti. Vzrok
za razlike bi lahko bil tudi v uporabi lidarja pri modeliranju, vendar s strani Agencije RS za okolje
nisem dobila odgovora, s katerimi topografskimi podlagami so modelirali poplavno nevarnost.
Lahko le predvidevam, da dolvodno od Zminca za razlike niso krivi podatki o pretokih. Poleg
tega so obseg modeliranih poplav, obseg sloja 100-letnih poplav in realno stanje ob poplavah,
ki ga prikazuje Slika 65, zelo podobni oziroma večinoma enaki. Nastala razlika v višini poplav
bi torej lahko bila posledica uporabe lidarja, ki natančno prikazuje površje, vendar pa tega ne
morem potrditi. Območje z višino poplav do 0,5 metra je manjše od območja razreda srednje
nevarnosti, kar je posledica večjega obsega območja z višino poplav med 0,5 in 1,5 metra.
Zunanji rob modeliranih poplav tudi tu sovpada z slojem 100-letnih poplav Agencije RS za
okolje.
Dolvodno od merilne postaje Zminec se modelirane poplave z vnosom notranjega robnega
pogoja nekoliko spremenijo. Manj je nepoplavljenih območij znotraj razreda srednje poplavne
nevarnosti, kar lahko pripišemo vnosu podatkov o pretokih na vodomerni postaji Zminec.
Gorvodno od vodomerne postaje so prehodi med razredi poplavne nevarnosti in globina
modeliranih poplav nekoliko bolj usklajeni kot dolvodno. Razlog za to bi lahko bila uporaba
podatkov lidar v tej nalogi in s tem večja natančnost. Tega ne morem potrditi, saj nisem
izvedela, s katerimi topografskimi podatki so modelirali poplave na Agenciji RS za okolje. Glede
na razrede poplavne nevarnosti Agencije RS za okolje so modelirane poplave dolvodno
previsoke. Obseg modeliranih poplav, obseg sloja 100-letnih poplav in obseg poplav 22.
oktobra 2014 so dolvodno od Zminca zelo podobni in bolj usklajeni kot gorvodno.
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Slika 64: Rezultat modeliranja poplav pred Škofjo Loko (Podpulfrca)
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Slika 65 je posneta iz smeri Škofje Loke gorvodno po Poljanski dolini. Vidimo, da so poplave
oktobra 2014 dosegle južno škofjeloško obvoznico, ko je bila ta še v gradnji. Na spodnjem delu
slike je poplavljena poplavna ravnica pred Škofjo Loko do prve terase oziroma na spodnjem
delu slike do ceste, ki vodi do hiše. Slednja ni bila poplavljena. Ta slika tudi potrjuje pravilnost
obsegov 100-letnih in modeliranih poplav.
Slika 65: Podpulfrca ob poplavah oktobra 2014, pogled proti Poljanski dolini

Avtor: Boris Kazimir Hostnik, 2014
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V Škofji Loki je obseg modeliranih poplav nekoliko manjši od obsega 100-letnih poplav (Slika
67). Prve hiše na desnem bregu med kopališčem in puštalskih mostom spadajo v razred
srednje poplavne nevarnosti. Modelirane poplave zajamejo nekoliko manj hiš, poplavljenega
je približno polovica razreda srednje poplavne nevarnosti. Pred puštalskim mostom je meja
med srednjo in veliko poplavno nevarnostjo skladna z mejo globine vode 0,5 metra, ki loči
razred srednje in velike poplavne nevarnosti. Dolvodno od puštalskega mostu v slojih ARSO
skoraj ni prisotnega razreda velike poplavne nevarnosti. Meja srednje poplavne nevarnosti je
na levem bregu enaka meji modeliranih poplav. Na desnem bregu, kjer je puštalsko igrišče, so
modelirane poplave nekoliko obsežnejše od razreda srednje poplavne ogroženosti.
Tako po rezultatih modeliranih poplav kot tudi po območjih razredov poplavne nevarnosti so
najbolj ogrožene hiše in bar na kopališču. Ob hujših poplavah so poplavljene še nekatere hiše
ob puštalskem mostu (Slika 68). Modelirane poplave so tu manj obsežne kot območja
poplavne nevarnosti z izjemo puštalskega igrišča.
Da bi se izognila napaki v modeliranju poplav v Škofji Loki, sem vnesla podatke tudi za Selško
Soro na vodomerni postaji Vešter. Kljub temu je obseg modeliranih poplav nekoliko manjši od
obsega 100-letnih poplav. Te razlike bi lahko bile posledica uporabe lidarja, ki prikazuje površje
z natančnostjo med 10 in 15 centimetri, vendar tega ne morem potrditi. Drug vzrok za razlike
bi lahko bil primanjkljaj podatkov o pretokih Hrastnice, ki je največji pritok na preučevanem
območju in ob poplavah prispeva velike količine vode.
Slika 66: Škofja Loka ob poplavah 22. oktobra 2014, pogled iz Poljanske doline proti sotočju

Avtor: Boris Kazimir Hostnik, 2014
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Slika 67: Rezultat modeliranja poplav v Škofji Loki
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Slika 68: Poplavljena hiša na levem bregu Poljanske Sore ob poplavah 22. oktobra 2014 (slikano
gorvodno s puštalskega mostu)

Vir: Škoda v Poljanski dolini ogromna, 2014.

Slika 69: Levi breg Poljanske Sore pred puštalskim mostom ob povprečnem vodostaju
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5. Sklep
V Poljanski dolini je pojav poplav pogost. To nakazuje že beseda Sora, ki izhaja iz glagola
»sovreti«, kar naj bi pomenilo zavreti, vzkipeti (Planina, 1961). Vsakoletne oziroma pogoste
poplave ne ogrožajo naselij, vendar pa poplave s 100-letno povratno dobo ogrožajo kar nekaj
hiš, predvsem v Škofji Loki.
Proučevano območje se uvršča v Predalpsko hribovje, za katerega so značilni nadpovprečni
nakloni, ozke doline in grape. Poleg tega k hudourniškemu značaju rek prispeva tudi prevlada
nepropustnih kamnin, zaradi česar voda hitro odteče po pobočju, višek pa vode dosežejo že
med samim nalivom. Podnebje je še tretja značilnost, ki poleg reliefa in geološke sestave tal
vpliva na hudourniški značaj vodotokov. Letna količina padavin je tu med najvišjimi v Sloveniji,
kar je posledica lege na alpsko-dinarski pregradi. Območje leži v bližini ciklogenetskih območij
nad Sredozemljem in zaradi prevlade zahodne zračne cirkulacije sem prihaja topel in vlažen
zrak. Dodatne močne orografske padavine povzročita Polhograjsko in Škofjeloško hribovje.
Pogost povzročitelj poplav na tem območju so lokalni nalivi. Ti so bili tudi vzrok za poplave 18.
septembra 2007, ki so prizadele Selško dolino. Selška Sora je tedaj presegla pretok s 100-letno
povratno dobo, med tem ko je bil na Poljanski Sori zabeležen pretok z manj kot 2-letno
povratno dobo. Poplave Poljanske Sore 22. oktobra 2014 je prav tako povzročila velika količina
padavin v kratkem času. Ta je bila v pasu od srednjega Posočja do Ljubljane med najvišjimi v
celotnem opazovanem obdobju, medtem ko drugje po državi ni bilo tako intenzivnih padavin.
Poplavi leta 1926 in 2010 sta bili posledici več padavinskih valov z manjšo jakostjo padavin.
S pomočjo analize preteklega širjenja poselitve sem ugotovila, da se je skupno število stavb v
vseh razredih poplavne nevarnosti povečalo za 416 %: iz 12 stavb leta 1825 na 50 stavb leta
2014. Od tega je leta 2014 20 stavb na območju majhne poplavne nevarnosti in 10 stavb na
območju preostale poplavne nevarnosti. 17 stavb je na območju srednje poplavne nevarnosti.
Pomemben je podatek, da so na območju najpogostejših poplav zgolj tri stavbe. Na
omenjenem območju je število stavb nespremenjeno že od leta 1934.
Pri modeliranju poplav sem uporabila podatke o pretokih za 100-letne poplave (takšne so
Poljansko dolino prizadele 22. oktobra 2014) in te primerjala z območji poplavne nevarnosti,
ki jih je izdelal ARSO. Rezultate modeliranja sem primerjala tudi s fotografijami 100-letnih
poplav, ki so Poljansko dolino prizadele 22. oktobra 2014. Rezultati so bili večinoma podobni
in v kar nekaj primerih enaki območjem poplavne nevarnosti in obsegu poplav, ki sem ga
določila na podlagi fotografij poplav 22. oktobra 2014. Do največjega odstopanja med rezultati
modeliranja in območji poplavne nevarnosti je prišlo na območju naselja Brode med
mostovoma na glavni cesti Škofja Loka–Žiri. Tu je obseg modeliranih poplav premajhen. V
Zmincu, kjer sem vstavila dodatne podatke za vodomerno postajo, izstopa nenadno povišanje
vodne gladine z enega prečnega profila na drugega. Dolvodno je globina poplav višja, obseg
pa ostaja podoben sloju 100-letnih poplav Agencije RS za okolje in obsegu poplav oktobra
2014.
Gorvodno od vodomerne postaje Zminec se obseg modeliranih poplav (z izjemo Brodov) prav
tako večinoma ujema s slojem 100-letnih poplav, prav tako se ujemajo prehodi iz razreda
velike poplavne nevarnosti v razred srednje poplavne nevarnosti (meja je globina vode 0,5 m).
Gorvodno od Zminca na območju srednje poplavne nevarnosti je več nepoplavljenih predelov,
ki pa so se dolvodno od vodomerne postaje zapolnili, vendar je na tem območju manjše
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skladanje med prehodom iz razreda velike poplavne nevarnosti v razred srednje poplavne
nevarnosti. Odstopanje v obsegu poplav je skoraj v vseh primerih na račun manjšega obsega
modeliranih poplav. Modelirane poplave tako delno potrjujejo karto poplavne nevarnosti.
Število ogroženih hiš v modeliranih poplavah in območjih razredov poplavne nevarnosti je
približno enako, le da modelirane poplave v več primerih zgolj dosežejo hiše, območja
razredov poplavne nevarnosti pa zajamejo cele hiše.
Za bolj natančno modeliranje bi potrebovala pretočne podatke za pritoke. Smiselno bi bilo tudi
proučevati manjše območje. Zaradi prevelikega proučevanega območja nisem mogla ohraniti
natančnosti prikaza reliefa kot ga nudijo podatki LIDAR (tj. 0,1 m). Zaradi prevelike količine
podatkov pri pretvorbi rastra v TIN-mrežo sem relief morala prikazati z natančnostjo 0,5 m.
Obenem sta bili za natančno modeliranje vodomerni postaji Žiri in Zminec predaleč narazen.
Skladno z ugotovitvami Bevca (2013, str. 52–55) do najmanjših odstopanj od kart poplavne
nevarnosti prihaja na območjih z vzpetim svetom. Prav tako se točnost modeliranja zmanjšuje
z oddaljenostjo od merilne naprave. Obenem ima reka na daljšem odseku več pritokov, ki
prispevajo dodatne količine vode in ob neupoštevanju teh podatkov se napaka veča.
Glede na rezultate modeliranja in analizo spreminjanja poselitve lahko potrdim prvo hipotezo:
»Poplave najbolj ogrožajo območje v mestu Škofja Loka, tik pred sotočjem Selške in Poljanske
Sore«. V Škofji Loki je več stavb (36), ki jih ogrožajo 100-letne poplave, medtem ko je v ostalih
naseljih na proučevanem območju le nekaj posameznih hiš, ki jih ogrožajo poplave. V Logu nad
Škofjo Loko so bile leta 2014 na poplavno ogroženih območjih zabeležene štiri stavbe, od tega
ni nobena stanovanjska hiša. V Bodovljah so na poplavnih območjih štiri stavbe, ki se sicer
nahajajo za južno škofjeloško obvoznico. Slednja je bila načrtovana tudi kot protipoplavna
zaščita pred poplavami Poljanske Sore. Za hiše v Bodovljah so nevarne predvsem visoke vode
Bodoljske grape. Na poplavno nevarnih območjih na preostalem delu preučevanega območja
se sicer izven naselij nahaja le še nekaj posameznih nestanovanjskih stavb.
Drugo hipotezo, ki trdi, da se je »poplavna ogroženost v zadnjih letih močno povečala zaradi
pozidave na poplavno nevarnih območjih«, lahko le delno potrdim. V analizi razvoja poselitev
sem namreč ugotovila, da se je za skoraj šestkrat povečalo število stavb na območjih srednje
poplavne nevarnosti (s treh stavb leta 1825 na 17 stavb leta 2014), sledi štirikratno povečanje
stavb na območju majhne nevarnosti (s petih stavb na 20 stavb). Čeprav so se pojavile nove
stavbe na poplavno nevarnih območjih, pa je od leta 1934 do danes ostalo enako število stavb
(tri) na območjih velike poplavne nevarnosti. Lahko zaključim, da ljudje kljub negativnim
trendom poseljevanja poplavnih območij ne zidajo na območjih, kjer so poplave najbolj
pogoste.
Tretjo hipotezo, ki trdi, da »z uporabo podatkov LIDAR lahko natančno določimo poplavno
ogroženost posameznih objektov«, lahko potrdimo. Podatki LIDAR imajo natančnost med 10
in 15 centimetri, kar pomeni, da lahko z njimi natančno določimo poplavno ogroženost
posameznih objektov. Vendar so bili v primeru modeliranja poplavne ogroženosti Poljanske
doline za natančno določanje poplavne ogroženosti omejitev podatki o pretokih in preveliko
proučevano območje. Za bolj natančno modeliranje bi potrebovala podatke o pretokih
pritokov Poljanske Sore. Natančnejše rezultate bi dobila, če bi modelirala na območju, kjer bi
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bili vodomerni napravi bliže ena drugi, česar na tem območju ne moremo doseči. Za nadaljnje
analize bi priporočala izbiro območij, kjer sta sosednji vodomerni napravi oddaljeni do okoli
10 kilometrov, in območje, ki razpolaga s podatki o pretokih pritokov.
Analiza poselitve je pokazala, da se pri prostorskem planiranju poplavna območja upoštevajo,
vendar bi morali biti na ta naraven pojav še bolj pozorni. Če bi poplavam pustili svoj prostor,
ne bi ogrožali sebe in svoje lastnine ter življenjskega prostora živih bitij, ki naseljujejo rečne
bregove in poplavne ravnice. Pri doslednem upoštevanju poplavnih območij tudi ne bi imeli
stroškov s sanacijo škode ter z grajenjem protipoplavnih zaščit, ki obenem niso zagotovilo za
popolno zaščito pred poplavnimi vodami. Z varovanjem poplavnih območij pred poselitvijo bi
torej sledili načelom trajnostnega razvoja, na kar bi morali biti v prihodnjem razvoju te
pokrajine bolj pozorni.

6. Summary

Floods in Poljanska dolina valley are a very common phenomenon. This can already be seen
in the meaning of the word “Sora”, which comes from a verb “sovreti”, meaning to boil (up)
(Planina, 1961). Settlements are not endangered by yearly floods, but some buildings are
endangered by 100-year floods, mostly in the town of Škofja Loka.
The studied area lies entirely on the foothills of the Alps where steep slopes, narrow valleys
and gorges are typical. Impermeable rocks make the water swiftly run over the slope and
consequently the water rises during the flood. Along with terrain and geology, climate is the
third characteristics to influence the torrential character of watercourses in studied area. The
average annual rainfall in is among the highest in Slovenia, which is the consequence of warm
and moist air masses from the Mediterranean Sea. Additional orographic rainfall are caused
by the Polhograjsko and Škofjeloško Hills.
Torrential downpours are the main cause for floods in the studied area. Those were the cause
for floods on 18 September 2007, which affected the Selška Dolina Valley. The Selška Sora
river exceeded its 100-year return period, while the flow on Poljanska Sora had less than 2year return period. The high quantity of rain in a short time also caused the floods of the
Poljanska Sora river on 22 October 2014. In the zone from Posočje to Ljubljana, the quantity
of rainfall was among the highest in the observation period while elsewhere in the country,
the rainfall was not so intense. Floods in 1926 and 2010 were the consequence of more rainfall
waves with a lower quantity of rain.
By analyzing past spread of the settlements, I found out that the total number of buildings in
all classes of flood risk increased for 416 %, from 12 buildings in 1825 to 50 buildings in 2014.
There are 20 buildings in the class of small flood risk and 10 buildings in the class of other flood
risk. 17 buildings are in the middle flood risk class. In the area where floods are the most
common, four buildings remain standing there since 1934.
In the model, I used the data of 100-year floods and compared the result of modelling with
the flood risk map by the Slovenian Environment Agency (ARSO). In most areas, modelling was
similar to the flood risk map. The biggest differences in flood extent in comparison to the flood
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risk map were in the surrounding of the settlement Brode where the area of modelled floods
was too small. In Zminec, where interior boundary conditions were added, a sudden increase
of water depth is visible. Downstream from Zminec, water depth is higher than upstream, but
flood extent is still similar to the extent of 100-year floods layer. Upstream from Zminec, the
extent of modelled floods in most areas also matches the extent of the layer of 100-year floods
(with the exception of the Brode settlement). Upstream from Zminec, the matching of classes
of the high and moderate flood risk map with the modelled height of floods is higher. But
there are more unflooded areas in the middle flood risk class. Those areas are flooded
downstream from Zminec, but there is lower matching of classes of high and middle flood risk
map with the modelled height of floods. Where deviations between the modelled and the
existing map of 100-year flood occurred, the extent of modelled floods was mostly lower than
the extent of the 100-year flood layer. Therefore, modelled floods partly confirm the flood risk
map by the Slovenian Environment Agency.
The first hypothesis which states that floods mostly endanger the area in Škofja Loka, just
before the confluence of the Poljanska and Selška Sora rivers, can be confirmed. There are 36
buildings endangered by 100-year floods in Škofja Loka, while there are just a few buildings
endangered by 100-year floods in other settlements of the studied area. Four non-residential
buildings in the Log nad Škofjo Loko village and four buildings in the Bodovlje village are
located in the flood risk area. The latter are behind the bypass, which is also planned as a flood
protection for floods of Poljanska Sora but not for floods of the Bodoljska grapa tributary. In
the flood risk areas, there are a few more non-residential buildings.
The second hypothesis claiming that the flood risk increased because of populating the flood
risk areas can only be partly confirmed. The analysis of settlement development shows that in
the area of the moderate flood risk, there are 6 times more buildings than in 1825 (from 3
buildings to 17 buildings). There are 4 times more buildings than in the 1825 in the area of the
low flood risk (from 5 to 20 buildings). Despite those new buildings in the moderate and low
flood risk areas, the number of buildings stayed the same in the high risk area as in the year
1934 (three buildings). This shows us that despite of the negative trends of settling flooding
areas, people do not build in areas where floods appear most often.
The last, third, hypothesis claiming that we can precisely determine the flood risk level for
individual buildings by using LIDAR data is confirmed. LIDAR data has around 10-centimeter
precision, which means that we can precisely determine the flood risk level for individual
buildings. It turned out that the obstacle for the precise calculation of modelled floods of the
Poljanska Dolina Valley were flow data, not geometry data. For higher precision, I would need
the flow data for the tributaries of the Poljanska Sora river or closer gauging stations with flow
data.
The settlement analysis showed that spatial planning considers flood areas, but that more
attention should be paid to this natural phenomenon. If we left enough space for floods, we
would not endanger ourselves and our property and living space of creatures inhabiting river
banks and flood plains. If flood areas would be strictly off limits, we would had no cost for
damage repairs and for building flood protection, which is not always an assurance for
complete protection from floods anyway. By protecting flood areas, we would follow the
principle of sustainable development to which we must pay more attention in future.
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