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1

OPIS IN PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA
1.1

1.1.1

UVOD
Opis problematike

V sklopu projekta "Ohranimo vode čiste", ki obsega območje občine Loška dolina, je poleg študije
predloga izboljšav in ukrepov pri rabi prostora za zaščito vode predvidena tudi izdelava študije
zaščite pred poplavami.
Območje obdelave študije je celotna Loška dolina in Babno polje, na katerih se poplave tudi
največkrat pojavljajo. Poplavno ogroženi so predvsem vsi niže ležeči predeli, večinoma travniške
površine Loške doline južno od naselij Skrilje, Dane, Podcerkve in Nadleska v območju Loškega
Obrha, niže ležeče travniške površine okoli vodotokov Veliki Obrh in Viševskega Brezička ob
naseljih Nadlesk, Viševek, Markovec in Vrhnika pri Ložu, pa tudi poplavno območje Malega
Obrha med Šmarato, Kozariščami in gradom Snežnik Močni dotoki talnih voda povzročajo tudi
poplavljanje travniških površin JZ od Podloža, na Babnem Polju pa so zaradi meteornih voda in
močnih talnih dotokov poleg poljedelskih površin ogrožene tudi nekatere stanovanjske hiše in
poslovni objekti v osrednjem, nižjem predelu Bukovice.
Poplave se pojavljajo periodično, predvsem v jesenskem času po dolgotrajnejših deževnih obdobjih
in so poleg količine padavin odvisne tudi od močnih talnih dotokov iz območja Prezida na JV in
Snežniškega pogorja na JZ. Obseg poplav se je z izvedbo regulacijskih del in povečanjem ponorne
jame Golobina pod Škriljami v SZ delu območja v letih 1907 in 1934 precej zmanjšal.

Slika 1: Poplavljena Loška dolina z naseljema Kozarišče, Šmarata, Iga vas, Pudob, Nadlesk (arhiv Občine)

Čeprav se poplavam tudi v bodoče ne bo dalo izogniti, pa je na podlagi določitve njihovega
okvirnega obsega možno omiliti njihove posledice. Investitor študije je Občina Loška dolina, Cesta
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Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, izvajalec naloge pa Segis, d.o.o., Tržaška cesta 50a,
Postojna.

1.1.2

Namen in cilj raziskovalne naloge

V študiji je potrebno preveriti, kakšne ukrepe je možno izvesti za preprečevanje poplav na območju
Loške doline in Babnega polja. Na podlagi evidentiranja obstoječega stanja, že izvedenih ukrepov
in pričakovanih morebitnih visokih voda naj študija odgovori tudi na vprašanje, s kakšnimi ukrepi
je pri razlitju površinskih voda izven območja vodotokov možno zmanjšati neugodne, škodljive
posledice poplavljanja, predvsem pa preprečevanja mešanja talnih voda za pitno vodo z
onesnaženimi meteornimi vodami. Glede na možnost računalniške obdelave morfologije terena bi
radi tudi določili okvirno koto, do katere so že, ali pa bodo segale visoke vode in predvideli
območje, ki ga bodo te poplave obsegale, da bi na tem zemljišču določili možnosti in pogoje
uporabe.

1.1.3

Metoda izdelave študije

Zaradi pomanjkanja raziskav vzroka, obsega in posledic dosedanjih poplavljanj, je pri analizi
preteklih dogodkov in izdelavi ustreznih zaključkov s predlogi ukrepanj potrebno uporabiti vse
možne vire, tako razne meritve padavin, visokih voda, pisnih opisov poplav in izvedenih ukrepov v
preteklosti, obstoječega slikovnega gradiva, kot tudi opažanj posameznih krajanov na celotnem
območju. Dela naj obsegajo predvsem :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pregled celotnega območja z določitvijo kritičnih odsekov
pregled kritičnih odsekov s predstavniki krajevnih skupnosti
pregled obstoječe zbrane dokumentacije z izvrednotenjem podatkov
izdelava pregledne karte celotnega območja
prikaz hidrogeološke karte obeh območij z vrisom izvirov, ponorov in požiralnikov ter njihovo
izdatnostjo
opis problematičnih odsekov z opisom predlogov sanacije
preverjanje zbranih podatkov in uskladitev z rezultati že izdelanih študij (hidrogeologija,
zaščite vodnih virov,..)
določitev okvirnih mej poplavnih območij in izdelava karte poplavnega območja Loške doline
in Babnega Polja
izdelava tipičnih profilov preko Loške doline in Babnega Polja s prikazom visokih voda
določitev približne kote visokih voda.

1.1.4

Vsebina študije

V uvodnem delu študije je potrebno prikazati problematiko, namen in cilj raziskovalne naloge ter
določiti metode izdelave študije z njeno vsebino. V hidroloških osnovah se naj poišče in analizira
vse obstoječe meteorološke podatke o povprečnih količinah padavin po letih in po mesecih, prikaže
hidrografske značilnosti terena ter nadzemnih in podzemnih pretokov. Prikaže naj se reliefne oblike
terena, pedološke sestave tal, vegetacijo, značilnost, velikost in obliko poplavnih območij ter že
izvedena dela za hitrejši odtok visokih voda iz območja. Na podlagi že izdelanih geoloških in
hidrogeoloških kart se prikaže geološko sestavo tal na obeh območjih in opiše že precej raziskane
podzemne tokove in velikost izvirov in ponorov - kraških jam. V posebnem poglavju je potrebno
opisati značilnosti vsega pregledanega območja, njegovih problematičnih odsekov in po možnosti
tudi podati predloge ureditev za zmanjšanje obsega poplav in njihove škode. Če je možno, se tudi
predlaga nekatere ukrepe, s katerim bi škodne posledice poplav lahko zmanjšali in določili
odgovorne nosilce za izvedbo predlaganih ukrepov.
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1.2
1.2.1

POKRAJINSKA ZASNOVANOST POPLAV
Položaj in lega Loškega in Babnega polja

Loško in Babno polje sta del širšega območja Cerkniškega polja, ki je iz vseh strani zaprta depresija
v Notranjskem podolju, s podzemeljskim dotokom in odtokom. Podolje v grobem leži ob idrijski
prelomnici, v JV - SZ smeri, od katerega sta oba obravnavana polja prva v nizu kraških polj. Oba
polja predstavljata uravnan nizek svet med kraškimi planotami in okoliškim hribovjem (Javorniki
na zahodu, Racna gora na vzhodu, Bloška planota na severu in Snežnik na jugu) z vrhovi preko
1000 m n.m. Polja sta del površinskega porečja Cerkniščice, ki meri okoli 475 km2 in mu zaradi
pretežno kraškega ozemlja ni možno točno določiti razvodnice (Kranjc, 1986).
Še težje pa je določiti območje pretakanja podzemeljskih voda. Na podlagi dosedanjih rezultatov
sledenja podzemeljskih voda z barvanjem (deloma je opisan in prikazan v hidrogeološki karti prilogi 6.2.1 in 6.2.2 in v poglavju 1.5 Hidrološke osnove) spadajo talne vode območja Loža (185
km2) poplavnemu zaledju Cerkniškega polja, ta pa je del porečja Ljubljanice.

Slika 2: Pogled na Loško dolino iz juga z naseljema Kozarišče in Šmarata

1.2.2

Reliefne zasnove območja

Celotno območje se razprostira na nadmorskih višinah od 1797 m n.m. (vrh Snežnika) do najnižjih
točk v ponorih v območju Golobine na SZ delu Loške doline (568 m n.m.). Od najnižje točke se
Loška dolina le počasi dviga, tako da glavni recipient Loški Obrh meandrira po polju in redno
poplavlja okoliške travnike. Na nekoliko dvignjenih predelih in na obrobju se razprostirajo
posamezna naselja, od roba doline pa se gozdnata pobočja precej strmo dvignejo do kraških planot
na obrobju. Iz teh planot štrlijo posamezni vrhovi, ki presegajo 700 m n.m. Posebno strma so
pobočja na vzhodni strani doline, kjer posamezni vrhovi Racne gore presežejo tudi 1000 m n.m. Ta
planota se razprostira severno od Babnega polja in sega tudi na Hrvaško na območje Prezida.
Nadmorska višina Babnega polja znaša okoli 750,00 m n. m., Loška dolina pa se razprostira na
nadmorskih višinah med 568,00 m n. m. in 590,00 m n. m.
Ker je ozemlje precej uravnano, so tudi nakloni površja majhni. Najmanjši so na zahodnem delu
Loške doline, ki ob Velikem Obrhu proti vzhodu le malo narastejo in ne presegajo 2 %. Strmejša so
pobočja zaobljenih vrhov na obrobju doline, ki imajo naklone od 17 o do 23o. Še nekoliko bolj strmo
se proti Vrhniki pri Ložu spušča pobočje pod Racno goro, podobno kot tudi prisojna pobočja pod
Snežnikom (od 28 o do 31o).
Največji del hidrološkega zaledja sodi v kategorijo hribovja. Po sprejeti metodologiji preučevanja
poplavnega sveta v Sloveniji (Radinja, 1974) je to hribovje med 500 m in zgornjo gozdno mejo. To
je v našem primeru v nadmorskih višinah od 600 m do 1600 m n.m. Sestavljajo ga v grobem trije
deli: Javornik, Snežnik in deli Bloško-krimskega višavja. Čeprav je planotast svet precej enoten, v
9

približno enaki nadmorski višini, pa je površje močno razrezano. Sestavlja ga namreč cela vrsta
manjših vrhov z vmesnimi dragami in vrtačami nepravilnih oblik z nakloni strmine okoli 30o.
Nad tem območjem se dviguje gorski svet, ki pa obsega samo območje Snežnika in se nahaja čisto
na JZ obrobju območja in praktično nima vpliva na površinsko odvodno zalednih voda na
obravnavano območje, vpliva le na podtalen dotok talnih voda.
Iz pobočij nad obema poljema tako priteka le nekaj krajših vodotokov, po katerih pa se voda steka
le ob zelo močnih in dolgotrajnejših deževjih, drugače pa voda večinoma zaradi kraškega terena že
prej ponikne. Zaradi planotastega sveta, prepredenega s številnimi vrtačami tudi ni možno določiti
površinske razvodnice. Še najblažje je razvodnico določiti po vrhovih in grebenih Racne gore
severno do Babnega polja (glej hidrogeološko karto).

1.2.3

Opis geološke sestave tal

Celotno širše zaledje tako Loškega kot Babnega polja SV in JZ sestavljajo dobroprepustne kamnine
s kraško - razpoklinsko poroznostjo jurske in kredne starosti in so prikazane v hidrogeološki karti
(GZL, 1988). Menjavajo se skladoviti in neskladoviti apnenec s skladovitim dolomitom. Čez oba
polja v smeri SZ - JV pa se vlečejo manj prepustni plastoviti in neplastoviti dolomit z vložki
apnenca, z rožencem, brečo, peščenjakom in konglomeratom. Na te plasti so na najnižjih območjih
obeh polj odložene prepustne in neprepustne usedline - nanosi potokov in rek: neprepustna glina, ter
prepustna grušč in prod (glej hidrogeološko karto v prilogah 6.2.1 in 6.2.2.).

1.3

VREMENSKE IN KLIMATSKE ZASNOVE POPLAVNIH VODA

V Sloveniji je glavna klimatska ločnica dinarsko - alpska pregrada, ki poteka JZ od tega območja.
Prevladuje modificirano kontinentalna klima z dokaj mrzlimi zimami, ki so posebno mrzle na
Babnem polju/. Zaradi zelo nizkih temperatur Babnemu polju pravijo tudi "Slovenska Sibirija", saj
je snežilo še tudi koncem maja.
Na tem območju sta dve hidrometeorološki postaji, na katerih se dnevno zbirajo podatki o
temperaturah, vlagi in padavinah, ki posredujeta podatke Agenciji RS za okolje, Uradu za
meteorologijo. Prva je HMP Babno polje, na kateri zbirajo podatke o temperaturi, vlagi in
padavinah že več kot štirideset let in so leta 1968 tudi zabeležili najnižjo uradno zapisano
temperaturo v Sloveniji -36,4 o C. Zbrane podatke za povprečne mesečne temperature ter povprečne
in maksimalne količine padavin nam je posredovala Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo
za čas od 1977 do 1991 in od 2003 do 2006 in so prikazane v sledeči preglednici 1:
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Podatki o padavinah in temperaturah za BABNO POLJE:
Preglednica 1: Povprečne mesečne temperatura ter povprečna in maksimalna mesečna količina padavin za Babno
polje, za obdobje od leta 1977 do 1991 in obdobje od leta 2003 do 2006 (ARSO, 2007);

mesec
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
skupno

Povprečna mesečna
temperatura za
obdobje od leta 19771991 in 2003-2006

Povprečna mesečna
količina padavin za
obdobje od leta 19771991 in 2003-2006

Maks. mesečna količina
padavin za obdobje od
leta 1977-1991 in 20032006

[οC]

[mm]

[mm]

-3,6
-2,7
1,3
5,2
10,3
13,8
16,0
14,6
11,3
7,7
1,7
-1,5
6,2

121,6
107,5
119,0
122,0
137,6
161,6
90,4
165,6
133,5
185,4
165,4
138,3

343,0
245,7
208,6
217,1
277,1
272,8
155,2
313,1
285.1
394.8
350,2
330,8

1652,4

2037,7

V povprečju je količina padavin največja v oktobru (185,4 mm) in v novembru (165,4mm). Enako
velja za maksimalne količine padavin, kjer je najviše zabeležena mesečna višina padavin v oktobru
1982 (394 mm). Po podatkih ARSO Urada za meteorologijo je tudi največ padavin v celem letu
padlo leta 1982 – 185,4 mm. Žal so ti podatki nepopolni, saj ni zabeleženih podatkov o količinah
padavin ravno za leto 2000, ko so bile na tem območju ekstremne poplave. Zato predvidevamo, da
je bila količina padavin novembra leta 2000 precej večja kot 400 mm.
V preglednici 2 pa prikazujemo povprečne letne temperature in povprečne letne količine padavin po
posameznih letih.
Preglednica 2: Povprečne letne temperature ter povprečna in maksimalna letna količina padavin, za Babno polje, za
obdobje od leta 1977 do 1991 in obdobje od leta 2003 do 2006 (ARSO, 2007);

leto
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Povprečna letna
temperatura za
obdobje od leta 19771991 in 2003-2006

Povprečna letna
količina padavin za
obdobje od leta 19771991 in 2003-2006

Maksimalna letna
količina padavin za
obdobje od leta 19771991 in 2003-2006

[οC]

[mm]

[mm]

6,6
5,3
6,3
5,2
5,7
6,6
6,3
5,8
5,7
5,8

134,1
152,0
155,2
151,7
133,4
169,8
108,1
156,0
137,7
121,0

245,7 (feb.)
207,5 (jun.)
343,0 (jan.)
384,1 (okt.)
303,0 (dec.)
394,8 (okt.)
192,9 (dec.)
285,1 (sep.)
282,3 (nov.)
222,9 (jun.)
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1987
1988
1989
1990
1991
2003
2004
2005
2006

6,2
6,8
6,8
6,9

147,6
117,3
117,9
129,9

350,2 (nov.)
208,7 (avg.)
185,2 (jun.)
289,5 (nov.)

/
/
6,3
5,8
6,9

/
/
152,9
134,4
121,9

362,6 (okt.)
216,1 (nov.)
291,1 (avg.)

Iz preglednice je razvidno, da pri povprečni letni temperaturi ni opaziti večjih nihanj in se giblje od
5,2 o C do 6,9 o C, kar jasno pokaže, kako hladna je ta dolina. med letom je najhladnejši januar, ko
so temperature v povprečju okoli -3,6 o C, povprečna poletna temperatura pa je 16o C, kar pa je
precej manj kot v preostali Sloveniji. Obstaja pa rahla tendenca zvišanja povprečnih temperatur.
Druga meteorološka postaja pa je locirana v naselju Šmarata, kjer pa so podatki zbrani za vsako leto
od 1977 naprej.
Podatki o padavinah za ŠMARATO:
Preglednica 3: Povprečna in maksimalna mesečna količina padavin za Šmarato, za obdobje od leta 1977 do 2006
(ARSO, 2007);

mesec

Povprečna mesečna količina padavin za
obdobje od leta 1977 do leta 2006

Maks. mesečna količina padavin za
obdobje od leta 1977 do leta 2006

[mm]

[mm]

88,8
271,5
januar
82,1
187,6
februar
93,7
295,3
marec
109,5
198,6
april
105,0
203,2
maj
134,9
233,7
junij
90,9
195,9
julij
135,8
286,1
avgust
129,1
350,3
september
159,9
485,3
oktober
491,6
157,1
november
123,5
267,5
december
1410,3
1717,5
skupno
Podobno kot na Babnem polju je količina padavin največja oktobra in novembra. Padavinski
maksimum je bil zabeležen novembra in sicer 491,6 mm.
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Preglednica 4: Povprečna in maksimalna letna količina padavin za Šmarato, za obdobje od leta 1977 do 2006 (ARSO,
2007);

leto

Povprečna letna količina padavin

Maksimalna letna količina padavin

[mm]

[mm]

119,9
277,0 (avg.)
1977
125,2
195,9 (jul.)
1978
143,1
286,9
(nov.)
1979
137,8
343,7 (okt.)
1980
113,9
267,5
(dec.)
1981
125,8
305,5 (okt.)
1982
88,3
192,7 (jun.)
1983
121,5
204,0 (okt.)
1984
116,4
235,5
(nov.)
1985
110,2
195,9 (avg.)
1986
132,4
303,8 (nov.)
1987
95,4
157,7 (okt.)
1988
114
188,9 (avg.)
1989
107,1
205,9 (nov.)
1990
109,5
295.1 (nov.)
1991
126,0
485.3 (okt.)
1992
121,0
379.4 (okt.)
1993
107,6
184,0 (jan.)
1994
129,7
226.8 (dec.)
1995
125,7
217,4 (nov.)
1996
105,4
267,7 (nov.)
1997
118,6
287.2 (okt.)
1998
120,3
194.8 (apr.)
1999
491,6 (nov)
125,8
2000
124,3
350.3
(sep.)
2001
112,3
225.2 (avg.)
2002
87,6
160,9 (okt.)
2003
136,4
300,3
(okt.)
2004
120,3
206.5 (avg.)
2005
102,8
286,1 (avg.)
2006
Povprečno je največ padavin padlo leta 1979. Padavinski maksimum pa je bil pričakovano
zabeležen v novembru leta 2000, ko je v Šmarati padlo skoraj 0,5 m dežja na m2.

Za Babno polje in za Šmarato je značilno, da imata višek padavin v jesenskih mesecih, po količini
padavin jima sledijo spomladanski meseci. Razlika je le v tem, da so si padavine na Babnem polju
vsa leta podobno, v Loški dolini pa je značilno menjavanje sušnih in deževnih poletij in let. V
zadnjem času se zato pogosto dogaja, da so največ padavin pade tudi poleti – avgusta, najmanj pa v
začetku leta..
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1.4

1.4.1

PEDOLOŠKE
ZALEDJA

IN

VEGETACIJSKE

ZASNOVE

HIDROLOŠKEGA

Pedološke zasnove

Kot za ostalo slovensko dinarsko ozemlje, je tudi tu klimatozonalni talni tip predstavljen s
pokarbonatnimi rjavimi tlemi na apnencu; na južnih in severnih pobočjih gre v glavnem za prst, ki
jo uvrščamo v tip rjave rendzine (Zupančič, 1976). Na apnenčastem in dolomitnem substratu se
prsti glede globine zelo menjajo, na dolomitu je najplitvejša prst tipa rendzina, v razvojnem
zaporedju od protorendzine do rjave rendzine. Na krednem apnencu pa gre razvojna serija prsti od
rendzine do pokarbonatnih rjavih gozdnih tal, ki veljajo za klimatozonalni tip (Kranjc, 1986).

1.4.2

Vegetacijske zasnove

Skupaj s celotnim hidrološkim zaledjem je okoli 2/3 celotne površine porasle z gozdom. Pri tem
ločimo tri večja območja (Kranjc, 1986):
• Javorniki s Snežnikom, ki na jugu segajo tudi na Hrvaško in jih skoraj v celoti pokriva gozd
z izjemo nekaj senožeti nad Loškim in Babnim poljem.
• Vzhodno obrobje Notranjskega podolja, od Slivnice do Racne gore nad Loškim in Babnim
poljem prekriva v veliki meri strnjen gozd, ki pa je omejen predvsem na strmejša pobočja,
vrhovi, vznožje in doline pa so bili izkrčeni, vendar se počasi zopet zaraščajo.
• Notransko podolje, ki poleg Loške doline in Babnega polja obsega še Cerkniško polje in dno
Prezidanske doline. Območje je večinoma poraslo s travniki, ponekod, posebno na obrobju
so tudi obdelane njivske površine. Gozd prekriva le posamezne osamelce, nekaj več ga je le
v območju preval med Danami in Gorenjim Jezerom.
Večina gozdov sestavljajo gozdovi jelke in bukve (Abieti-Fagetum). Ta gozd porašča hribovje med
700 m in 1200 m nadmorske višine in je gospodarsko veliko vreden in produktiven. Ker porašča
različna rastišča v različnih ekoloških razmerah z različno mikroklimo in rastišči, so krajevne
razmere oblikovale različne variante. Temu osnovnemu tipu dinarskega jelovo bukovega gozda so
primešani razni podtipi kot so zasmrečeni gozdovi zaradi močnejše sečnje, v višjih legah v ožjem
območju Snežnika je subalpski bukov gozd (Fagetum subalpinum), nad višino 1600 m n.m. pa
porašča ruševje (Pinetum mughi) in alpinska traviščna združba čvrstega šaša (Caricetum firmae)
(Zupančič, 1971). Poleg teh osnovnih gozdnih združb pa na različnih rastiščih z nekoliko drugačno
mikroklimo najdemo tudi gorski javor, leskova grmišča, smreko in razna travišča, po globokih
kraških vrtačah pa ilirski gozd plemenitih listavcev (Aceri-Fraxinetum illyricum). Gozd bukve in
gabrovca se pojavlja v ozkem pasu na dnu SZ pobočja med Prezidom in Cerkniškim poljem, med
Danami in Gorenjim jezerom pa gozd hrasta in belega gabra (Querco-Carpinetum). Zaradi ugodnih
talnih in podnebnih razmer so to območje kmetje večinoma že preoblikovali v rodovitne poljedelske
površine.

1.5

HIDROLOŠKE ZASNOVE

Ker so vode iz Loškega in Babnega polja del porečja Ljubljanice, sklepamo, da imajo tudi podoben
rečni režim kot Ljubljanica. To pomeni, da imajo običajno najvišje pretoke novembra in marca,
najnižje pa avgusta. Vendar pa se je pokazalo, da se v zadnjih letih koncentracija padavin seli samo
na jesenski čas, to je na oktober in november, spomladi, posebno pa pozimi pa je padavin manj (glej
preglednice 1,2,3 in 4). Vpliv snega se pozna v sekundarni visoki vodi marca, ko na obravnavanem
ozemlju običajno ni padavinskega viška. Ker pa v snežniškem pogorju v zadnjih zimah pade manj
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snega, je tudi talnih voda spomladi manj. Vodni režim obeh polj s hidrološkim zaledjem spada torej
v pluvio-nivalni rečni režim z zmerno mediteranskim odtenkom (Ilešič, 1948).

1.5.1

Dotoki v Loško dolino

Po raziskavi, ki jo je v Geografskem zborniku XXV prikazal mag. Andrej Kranjc ima Cerkniško
jezero 80 % kraških in 15 % površinskih vodnih dotokov. Nekaj podobnega bi lahko trdili tudi za
Loško dolino, iz katerega se vode izlivajo v cerkniško presihajoče jezero. Površinske vode, ki se
zlivajo na Loško polje prihajajo večinoma iz okoliških pobočij, predvsem izpod Racne gore na
zahodu. Vendar pa izrazitega vodotoka s stalno vodo (potoka, hudournika) na teh pobočjih ne
najdemo, saj voda ob deževju teče po celotni površini, izvirov talnih voda pa zaradi kraškega terena
na pobočjih ni. Tako sta Veliki in Mali Obrh glavna izvira talnih voda, ki presahneta le v največjih
sušnih obdobjih. Že samo ime pomeni, da sta to kraška izvira, ki se pojavljata v vznožju pobočja
Racne gore v Žagi pri Vrhniki pri Ložu in v gozdnatem, kraškem vznožju južnega obrobja doline
pri Kozariščah.
Veliki Obrh se pojavlja kot manjše, z algami zapolnjeno jezerce ob nekdanjem mlinu, ki pa je v
precej slabem stanju (Slika 3). Geološko podlago ožjega območja izvira sestavljajo močno
kavernozni jurski apnenci, po katerih se voda zelo hitro pretaka iz zaledja v izvir. Voda priteka na
površje na širšem območju v obliki več izvirov različne izdatnosti (GZL, 1979).

Slika 3: Jezerce na izviru Velikega Obrha nad Vrhniko pri Ložu

V skladu z Hidrogeološko karto v prilogah 6.2.1 in 6.2.2 in na podlagi hidrogeoloških raziskav
vodnih tokov je ugotovljeno, da se izvir z izdatnostjo od 300 l/sek do 3000 l/sek večinoma napaja iz
ponorov Trbuhovica, Mlašca in Mlake v Prezidu JV od izvira in iz ponikalnic pri Topolu in
Studencu pri Ravnah na severu. V tem izviru se zbirajo tudi talne vode iz obrobja Babnega polja in
celotnega zaledja Racne gore. V območju izvirov je za potrebe vodooskrbe Loške doline izvedeno
tudi več vrtin.
V času obilnih padavin voda izvira tudi na pobočju južno od izvira na kraju, ki ga domačini
imenujejo Nantrce. Voda na pobočju bruha iz tal in pri tem privzdiguje površinsko rušo. Voda iz
tega izvira se nato razlije po travniških površinah ob vznožju in se v strugo Velikega Obrha izlije
gorvodno od Zakrajškovega jezu. Veliki Obrh se zaradi majhnega padca in več starih dotrajanih
jezov vije po, v aluvialni dolini urezano strugo skozi naselja Vrhnika pri Ložu, Vrbanje, Markovec,
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Pudob vse do sotočja z Malim Obrhom. Niveleta struge je na tem delu stabilizirana z več
dotrajanimi kamnitimi ali betonskim jezovi, ob katerih so nekdaj delovali mlini, sedaj pa so vsi ti
niže ležeči objekti večkrat poplavljeni. Poleg jezu pri Žagi na izviru in Zakrajškovega jezu so ti
jezovi še pri Šilcevem mlinu, pri ribogojnici, pri Renkoču, pri Špetnaku in pri Belem mlinu, do
kamor tudi sega vpliv poplavnega območja vseh treh Obrhov, saj se naprej niveleta struge do izliva
v Loški Obrh izravna.
Poleg glavnih dveh izvirov na začetku se strugi Velikega Obrha pridružijo še manjši desni pritok
Skadulca (Suhadolca), talne vode iz dveh izvirov Žvanovega studenca, studenca Zadnja ura in dveh
večjih ter en manjši izvir Belmalenskega studenca pod Markovcem. Od teh izvirov imata dva več
vode (do 10 l/s), trije pa so manjši. Nizvodno od Markovca se v strugi izliva še en potok Skadulca,
ki izvira za Pogatnim lazom. Poleg teh večjih izvirov se posamezni izviri ob deževju pojavljajo tudi
v kleteh štirih hiš v Vrhniki pri Ložu.
Naslednji večji vodotok pa je večji potok Breziček, ki izvira v zgornjem delu Loža in teče nato po
zahodnem obrobju doline mimo njega. Na tem odseku je struga deloma že regulirana (izvedena je
tudi melioracija) vendar očasno še poplavlja travnik med cesto in Ložem pri bencinski črpalki.
Breziček prečka Stari trg po sredini in je večinoma obzidan z raznimi nizkimi zidovi, zaradi česar
poplave na tem odseku niso izključene. Na koncu se v območju Marofa izliva v Veliki Obrh. Na
odseku struge med Starim trgom in iztokom v Veliki Obrh se nahajajo trije večji ponori, kamor v
času obilnega deževja ponika del vode iz tega vodotoka.
Pred Pudobom se strugi priključi tudi Viševski Breziček, ki se napaja iz bajerja pri istoimenskem
kraju. V bajer se steka več manjših izvirov, kamor se steka precejšen del talnih voda iz obrobja
Babnega polja in Prezida (glej hidrogeološko karto - prilogi 6.2.1 in 6.2.2). V ta vodotok se stekajo
tudi talne vode, ki se predvsem po dolgotrajnih deževjih zbirajo v Lokah na območju kraja Blatnik
in se preko Dolgega polja izlivajo v Viševski Breziček. Del tega območja se imenuje Siga, kjer se
ob obilnih deževjih pojavlja zanimiv naravni pojav, ko podtalna voda v nasičenih tleh na rahlo
nagnjenih travniških površinah dvigne travno rušo in "bruha" izpod nje.

Slika 4: Območje Blatnikov z izviri talnih voda

Izvir Malega Obrha v gozdnatem, kraškem predelu na južnem obrobju Loške doline pa se napaja iz
zakraselega sveta dela snežniško - javorniške planote in ga sestavljata dva močnejša izvira z
izdatnostjo od 10 - 100 l/sek. Za izkoriščanje vodne energije precej stalnega izvira za pogon
mlinskih koles je okoli 300 m dolvodno od obeh izvirov zgrajen jez iz kamna in betona, ki pa je
precej dotrajan (Slika 5).
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Slika 5: Star, dotrajan jez dolvodno od izvirov Malega Obrha

V območju Grada Snežnik se Malemu Obrhu priključijo še vode iz dveh zajetih izvirov z
izdatnostjo do 10 l/s, dva manjša izvira pa sta tudi pod naseljem Šmarata. V nadaljevanju teče Mali
Obrh po slabo izraženem koritu med vasema Šmarata in Kozarišče, ki jo visoke vode skoraj v celoti
obidejo. Sotočje obeh Obrhov je na travniških površinah JZ od naselja Pudob, od koder nato voda
pri zelo majhnih padcih meandrira po najnižjih delih Loške doline vse do obstoječih ponorov na
polju pod naseljem Dane.
Občasni manj izdatni izviri se pojavljajo tudi v vznožju pobočja Ulaka v in pod naseljem
Podcerkev, ter na zakraselem pobočju na nasprotni strani doline.

1.5.2

Odtoki iz Loške doline

Običajne nizke vode iz celotne Loške doline (v kolikor ne poniknejo že na poti) ponikajo na
reliefno zelo razgibanem polju pod naseljem Dane. Na tem območju se nahaja več ponorov z
različno izdatnostjo, kjer voda enostavno izgine v zemljo (slika 6).

Slika 6: Ponori na polju pod naseljem Dane

Slika 7: Prelivni jez na polju pod naseljem Dane
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Našteli smo več kot deset ponorov, ki pa spreminjajo svojo lego, se poglabljajo in širijo (Kržič,
2007). Po opažanjih tega avtorja se zaradi močnega zakrasevanja kljub zasipavanju požiralnikov z
zemljo in gradbenim materialom ne zmanjša ponikanje vode v podtalje. Zato se število poplav v
zadnjem času zmanjšuje, potok Obrh pa presahne čedalje bolj navzgor, proti toku, med Podcerkvijo
in Danami.
Večina vseh visokih poplavnih voda iz celotne Loške doline pa izteče skozi požiralnik Golobina in
skozi levi ter desni požiralnik Obrha. Visoke vode, ki se ob dolgotrajnejših deževjih, ko so zasičena
tla in zapolnjene vse kraške jame se prelivajo po koritu struge, poplavljajo travnike in pašnike v
okolici ter preko izvedene regulacije poniknejo v požiralnik Golobina pod naseljem Škrilje (Slika
8). Visoka voda se preko kraške jame prelije v Cerkniško jezero, kjer se zopet pojavijo v Jezerskem
Obrhu in Obrhu na Cerkniškem polju. S poglobitvijo vhoda v kraško jamo in izvedbo zaščite brežin
in dna struge s kamnom v betonu v letih 1906, predvsem pa v letu 1934 (glej poglavje 1.6.1) so
predniki bistveno znižali nivo visokih voda in omejili poplave le na najnižje predele okoli
vodotokov. Kako uspešna je bila poglobitev struge pred vhodom v jamo Golobine je razvidno iz, ob
vhodnem mostovžu gradu Snežnik pritrjena plošča z oznako max. nivoja vode izmerjenega dne 16.
11. 1851, ki je kar 5,60 m više kot najvišji nivo visokih voda v novembru 2000.

Slika 8: Razširjen vtok v ponorno jama Golobina z izvedeno regulacijo pred vhodom

Za nemoten pretok in zmanjšanje nevarnosti poplav je potrebno vse izvedene objekte redno
vzdrževati, posebno je potrebno preprečiti zamašitev vhoda v jamo. Zato so v regulaciji izvedene
rešetke, na katerih se ulovi vse plavje (debla dreves, veje, smeti,...), ki jih je potrebno redno čistiti in
odstranjevati (Slika 9).

Slika 9: Grablje za čiščenje naplavin v izvedeni regulaciji pred požiralnikom Golobina

Poleg Golobine je ob vznožju pobočja še en večji požiralnik, ki naj bi tudi prevajal visoke vode v
podzemlje takrat, ko je ta ponorna jama polna vode. Da bi visoke vode usmerili tudi proti temu
požiralniku so na polju pod naseljem Dane zgradili daljši betonski usmerjevalni jez, ki preusmerja
del visokih voda tudi proti temu ponoru (Slika 7). Jez je zaradi pomanjkljivega vzdrževanja dotrajan
in poškodovan ter ga sedaj že nizke vode ob levem boku zaobidejo.

1.5.3

Dotoki in odtoki z Babnega polja

Babno polje je precej zaprta kraška dolina v Notranjskem podolju in je deloma odprta le proti JV
proti Prezidu. Zaradi zaprtosti in nadmorskih višin okoli 750 m n.m. je poznana kot najbolj mrzel
predel Slovenije, ko srednje mesečne temperature tudi poleti ne presegajo 16o C, pozimi pa
dosegajo tudi -36,4o C.
Naravnih dotokov površinskih voda zaradi kraškega terena ni, na skrajnem vzhodnem delu se
pojavlja samo Močilski potok, ki izvira ob regionalni cesti, le 270 m od meje s Hrvaško. Potok
potem teče po najnižjem predelu ob cesti, jo prečka in zopet ponikne v Močilski jami v vznožju
pobočja pod Bukovico. Dolžina celotnega vodotoka je okoli 700,00 m. Ob izdatnejšem deževju
potok poplavlja travniške površine na obeh straneh ceste, ogrožene pa so tudi okoliške hiše.
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Slika 10: Babno polje s ponorom Volčje jame ob vznožju pobočja - pogled proti jugu

Ko se po dolgotrajnejšem deževju napolni podzemlje pod Babnim poljem, se po celotnem polju
pojavljajo posamezni talni izviri, iz katerih bruha voda, poplavlja travnike in po deževnem obdobju
v njih tudi ponikne. Dotok talne vode na območje Babnega polja je predvsem iz območja Prezida,
deloma pa tudi iz juga, iz obrobja Snežniškega gorovja in iz pobočij Racne gore na severu. Največji
tak ponor se imenuje Volčja jama SZ od naselja Bukovica in je praktično še edini, ki ni v celoti
zasut (čeprav naj bi letos tudi ta vhod v jame zasuli?). Preostali nekdanji ponori, ki so že v celoti
zasuti, se nahajajo predvsem na južnem obrobju Babnega polja pri opekarni in na polju severno od
hiš v Babnem polju. Zaradi zamašitve te naravne odprtine voda sedaj, po opažanju domačinov,
"bruha" iz najnižjih tal obstoječih hlevov in kleti hiš na nasprotni strani lokalne ceste skozi Babno
polje, kjer je pred zasutjem ponorov nikoli ni bilo. Tako se z zasipavanjem ponorov ne zmanjša
poplavljanje, se pa podaljša čas poplavljanja.

Slika 11: Zasipavanje še zadnjega ponora južno od opekarne

1.6
1.6.1

OPIS IZVEDENIH DEL ZA ZAŠČITO PRED POPLAVAMI
Zgodovina melioracij in regulacij

Zaradi potrebe po novih obdelovalnih površinah so se ljudem že zgodaj v prejšnjem stoletju zdele
poplave zelo škodljive, saj so onemogočale obdelavo in boljše izkoriščanje ravnih površin na dnu
polj. Zato so se prebivalci obračali na oblast za pomoč.
Prve zabeležene katastrofalne poplave so omenjene v arhivskih dokumentih župnije Stari trg pri
Ložu in jih je v knjigi "Loška dolina z Babnim poljem" zbral sedanji župnik p. Janez Kebe. Prve
poplave so omenjene že 11. maja 1807, naslednje 16. novembra 1851, ki je tudi zabeležena na
plošči na gradu Snežnik in v cerkvi v Pudobu. Jože Bevk, kurat na Križni gori je takrat zapisal, da
je "... čez 150 hišnikov s svojo družino na plavih iz svoje hiše pobegnilo." Ljudje so se morali
umakniti iz šestih vasi. Podobna poplava se je ponovila zopet jeseni leta 1859, septembra 1862,
1871 in maja 1876. Ta deževna obdobja, večinoma tudi z obilno točo so se menjavala s sušnimi
obdobji, tako, da narava s prebivalci v Loški dolini res ni bila prijazna.
20

Zaradi tega sta se v prvi polovici devetnajstega stoletja znana raziskovalca našega podzemlja A.
Schaffenrath in A. Schmidl lotila načrtov za melioracijo poplav, v drugi polovici pa še Witschel in
Vicentini. Šlo je za območje Cerkniškega polja. Po dolgotrajnih pogajanjih med takratno Deželno
vlado in Deželnim odborom v Ljubljani, je Kmetijsko ministrstvo na Dunaju odobrilo kredit za
načrte melioracij kraških polj na Notranjskem. Inž., R. Vicentini je leta 1875 izdelal načrt:
»Bonificio della valli di Laas, Zirknitz, Planina e Lubiana«. Ker hidrografskih podatkov še ni imel,
se je opiral na lastna opazovanja in izpovedi domačinov. Menil je, da ni mogoče popolnoma
odpraviti poplav in osušiti kraških polj, obenem pa bi bilo to nevarno za niže ležeča polja ter
Ljubljansko Barje. Za Cerkniško jezero na primer je načrt vseboval 4-8 m visoko ojezeritev
Zadnjega kraja z odvodom v Stržen, regulacijo Stržena od izvirov do Goričice ter Žirivniščice in
Martinjskega obrha, ojezeritev odtočnega dela jezera s krožnim nasipom in regulacijo s poglobitvijo
Stržena od Rešet mimo ponorov Narte, Svinjske jame do Male in Velike Karlovice. Do
uresničevanja Vicentinijevih načrtov sicer ni prišlo, vendar pa je gradbeni urad Deželne vlade v
Ljubljani menil, da naj bi bil ta načrt osnova in ogrodje za nadaljnje raziskave po programu, ki ga je
sestavil.
Po zelo visokih in škodljivih poplavah na Notranjskem leta 1881 se je proučevanja naše kraške
hidrografije lotil znani dunajski krasoslovec, geograf in speleolog F. Kraus pod pokroviteljstvom
Kraškega komiteja, ki je leta 1885 predlagal hidrografska opazovanja na krasu, na podlagi česar je
Ministrstvo za poljedelstvo na Dunaju omogočilo vodomerno in dežemerno službo na krasu. Takrat
je bil izdelan načrt za Loško, Cerkniško in Planinsko polje pod vodstvom inž. V. Puticka.
Raziskoval je jame v Rakovem Škocjanu, Križno jamo in Golobino, predvsem pa Karlovice in
ostale večje cerkniške ponore.
Putickov načrt je na Loškem polju predvidel prekop struge do ponorne jame Golobine in njeno
razširitev. S tem so nameravali preprečiti poletne in zmanjšati zimske poplave. Zaradi tega bi se
poplave na Cerkniškem polju predvidoma zvišale za 15 cm, ne bi pa se bistveno podaljšale, ker bi
vode hitro odtekale. Poleg tega je načrt vseboval tudi ureditev Velike in Male Karlovice ter
nekaterih ponorov.
Od vsega predvidenega so od leta 1901 do leta 1906 nekoliko razširili le Golobino, kar je omililo
poplave na Loškem polju, na Cerkniškem polju pa so očistili in znižali vhode nekaterim
požiralnikom. Kljub pa so se poplave ponovile zopet leta 1907, ko je bila kar za tri tedne zaprta
glavna cesta skozi Loško dolino. Poplave so se nato ponovile leta 1923, 1926, 1933, predvsem pa
spomladi leta 1934. Dopisnik Slovenca je poročal, da se je voda zaradi deževja in istočasnega
taljenja snega pred Golobino več dni dvigovala in 21 maja dosegla 21,57 m nad normalno
višino.Zalite so bile vse vasi v okolici, tako da se je precej družin moralo izseliti.
Zato so tega leta v občini Stari trg ustanovili Vodno zadrugo z namenom, da se izvede poglobitev in
razširitev struge pred požiralnikom Golobina ter tega očisti. Strugo pred vtokom so v septembru in
oktobru tega leta razširili in poglobili za okoli 1,70 m in s tem preprečili predvsem manjše poplave.
Kasneje so zaradi preprečevanja zamašitve vtoka v požiralnik v regulaciji gorvodno zgradili železne
grablje, za katerimi se ulovijo večje naplavine (debla, veje, navlaka,..- Slika 9).
Kasneje je Oblastni odbor in pozneje Banska uprava v Ljubljani, pretežno iz javnih sredstev na
podlagi manjših načrtov do 2. svetovne vojne izvajal izboljšave na Cerkniškem in tudi na Loškem
polju. Rezultati teh melioracijskih in osuševalnih del sicer niso bili veliki, vendar so omilili
katastrofalne poplave, srednje in velike vode pa so pričele hitreje odtekati.
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V letih pred drugo svetovno vojno je nastalo še nekaj načrtov, ki pa niso bili izvedeni in so se
ukvarjali predvsem z Cerkniškim jezerom. Med drugim so nastajale ideje, ki so bile v popolnem
nasprotju z melioracijami in osuševanjem. Tako je nastal načrt, v katerem je bilo predvideno, da bi
spremenili presihajoče Cerkniško jezero v trajno in ga izkoriščali v energetske namene. S tem bi
bile zagotovo močno spremenjene tudi hidrološke razmere na Loškem polju. Do uresničitve tega
načrta v praksi ni prišlo.
Po vojni je inž. V. Šlebinger z Gospodarskega sveta FLRJ v Beogradu izdelal razpravo »Vodne sile
Slovenije« v kateri predvideva ureditev Cerkniškega polja. Načrt je vseboval tudi področje Loške
doline. Na Loškem polju naj bi bil izdelan akumulacijski bazen, ki bi bil z rovom povezan s
Cerkniškim jezerom, tam pa bi bila pri Gorenjem jezeru poleg ostalih ureditev tudi majhna
hidrocentrala. Z rovom (tunelom) od Golobine na Loškem polju do izvira Cemuna na Cerkniškem
naj bi odpravili poplave na Loškem polju. Po predvidevanjih bi ob uresničitvi tega načrta pridobili
okoli 2400 ha melioriranih površin, a tudi ta načrtovana dela niso bila izvedena.
Projekti, ki so sledili so proučevali in skušali urediti le Cerkniško polje (jezero), a kot že do tedaj, v
praksi niso bili sprejeti. Zadnji resnejši in podrobnejši projekt, ki je obenem vzpodbudil veliko
razprav in polemik tako med strokovnjaki kot tudi med laiki, je Breznikova (1983) »Večnamenska
akumulacija Cerkniško jezero«. Zanimiva je uvodna avtorjeva trditev, da poplav na Cerkniškem
polju brez škode za nizvodno ozemlje ni mogoče odpraviti (to je bil tudi glavni argument za
opustitev izvedbe melioracij pred 120 leti).

1.6.2

Škoda zaradi poplav

Valvazor v opisu Cerkniškega polja, v katerem poleg naravnih čudes opisuje tudi dvojne koristi
(kmetijstvo in ribolov ter lov na vodno perjad) škod posebej ne omenja. Kasnejši avtorji pa pogosto
poročajo o škodi zaradi poplav, predvsem pri poplavljanju objektov ob nastopu posebej visokih
voda. Kmetje pa so se bali predvsem malih povodnji, ki nastopajo v vegetacijski dobi, ker kisajo
travo in uničijo posevke in krompir. Ocena škode v letu 1934 je znašala 200.000 dinarjev na leto,
stroški poglobitve Golobine pa so bili 360.000 dinarjev s tem, da so 2/5 vseh del izvedli člani
zadruge prostovoljno. Natančnejših poročil in ocen škod v starejših delih ni, tudi načrti za
melioracije in spreminjanje jezera ne vsebujejo konkretnih podatkov. Pač pa so načrtom dodani
izračuni, kolikšen bi bil prinos, kolikšna bi bila vrednost zemlje ali koliko več ljudi bi lahko živelo
na tem prostoru, tako na cerkniškem jezeru kot v Loški dolini.
Evidentirane so škode v novejšem časovnem razdobju v osemdesetih in devetdesetih letih, vendar
pa je ta zbrana predvsem za območje cerkniškega polja. Škode po visokih vodah novembra 2000 je
bila verjetno popisana, vendar nam podatki niso poznani. Škoda je bila predvsem pri poplavljanju
stanovanjskih objektov in piščančje farme v Nadlesku. Poleg tega je škoda nastala tudi pri izpadu
dohodkov in prekinjenega prometa zaradi poplavljanja državne ceste. Škode v kmetijstvu niso bile
tako velike zaradi poznega časa poplav, ko so kmetje večinoma že pospravili svoje pridelke. Poleg
tega so kmetje že navajeni, da je vsaj osrednji del doline večkrat poplavljen in zato je kmetijska
proizvodnja na teh predelih prilagojena možnosti preplavljanja - ekstenzivni travniki, pašniki,
precej površin neposredno ob ponorih, v koritih strug in na izvirih pa je tako zamočvirjeno in
nerodovitno.
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2

IZDELAVA KARTE POPLAVNIH OBMOČIJ
2.1

OBSEG POPLAVNEGA OBMOČJA

Ker se tako v Loški dolini kot na Babnem polju poplave pojavljajo periodično, po obilnem deževju,
niti ne vsako leto, ne moremo določiti območja z rednimi poplavami. Določena ožja, najnižja
območja okrog večjih vodotokov so sicer, posebno v jesenskem času, večkrat poplavljena, vendar
so se na to ljudje navadili in poplave ne povzročajo večje škode.
Ker na tem območju, tako kot na Cerkniškem polju, ne obstajajo dolgoletna merjenja višine in
trajanja poplav smo se odločili, da bolj natančno analiziramo in v karti prikažemo v zadnjem času
največjo poplavo iz novembra 2000. Poplava je takrat dosegla najviše zabeleženo koto v zadnjem
obdobju in je zajela najnižje predele Loške doline, ponekod pa je segala tudi v naselja. S tem želimo
evidentirati problematične odseke, kjer obstaja nevarnost poplav, na podlagi katerih bi lahko tudi
predvideli potrebne ukrepe za zmanjšanje njihovih škod. Ker po poplavi ni bilo narejene kakšne
obširnejše analize, smo se pri pridobivanju podatkov naslonili predvsem na podatke, ki so nam jih
posredovali predstavniki krajevnih skupnosti iz vseh delov Loške doline in Babnega polja. Drug,
zelo nazoren vir pa so fotografije poplavnih območij, ki so jih posneli predstavniki GD Iga vas in
zračni posnetki poplavljene Loške doline. Vse te zbrane podatke smo prikazali na priloženih kartah
poplavljenega območja Loške doline in Babnega polja.

2.1.1

Metoda dela

Za določitev okvirnega poplavnega območja Loške doline in posebej Babnega polja smo izdelali
digitalni model reliefa (DMR), za kar smo uporabili podatke Geodetske uprave Republike
Slovenije. Kartografska osnova je izdelana iz raznih geodetskih podatkov. Uporabljena je metoda
utežnega seštevanja virov z geomorfološkimi popravki. Položajna planimetrična natančnost je ±2,00
m, povprečna višinska natančnost pa je za ravnine ocenjena na ±1,10 m. Model omogoča
tridimenzionalno obdelavo podatkov in analizo višin. Model smo uporabili za izdelavo pregledne
karte poplavnega območja, tako da smo ga prikazali na karti TTN 1 : 5 000 oz. 1 : 10 000. Intervale
višin modela smo obarvali z različnimi barvami in jih zgostili na območju do sedaj najvišje kote
poplav. Barve so izbrane tako, da temnejšamodra barva predstavlja koto visokih vod zadnje velike
poplave novembra leta 2000, katere višino smo določili z lociranjem s pomočjo predstavnikov
krajevnih skupnosti in glede na dostopno fotografsko gradivo (glej priloge 6.3.1 in 6.3.2). Nekoliko
svetlejša modra barva prikazuje koto, ki je še 0,50 m više, ves preostal više ležeč teren pa prehaja v
zeleno in nato rjavo barvo. Globina tega poplavnega območja je v karti prikazana tako, kot je to
običajno v kartografiji, da globlje kot je teren pod koto visokih voda, temnejša je modra barva.
Za natančnejšo predstavo višine poplavnega območja, globine poplavnih visokih voda in
ogroženosti posameznih naselij smo izdelali šest prečnih prerezov preko Loške doline in enega čez
Babno Polje. Prerezi so izdelani preko cele doline, od pobočja do pobočja preko vseh glavnih
naselij, kjer obstaja nevarnost poplavljanja. Profili so zaradi preglednosti izdelani v nepravilnem
merilu tako, da so dolžine prikazane v merilu 1 : 5000, višine pa v 10x večjem merilu v 1 : 500. V
profile smo vrisali kote, do katerih so segale do sedaj zabeležene najvišje visoke vode, označena pa
so tudi območja posameznih naselij in lokacije vodotokov.
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2.1.2

Opis poplavnih območij

Loška Dolina
Na podlagi višine poplav novembra 2000 smo za koto visokih voda v osrednjem in zahodnem delu
Loške doline določili koto 575,50 m n.m in je v karti poplavnega območja prikazana temno modro.
Ta kota zajema vsa kritična mesta, do katerih je segala voda pri zadnjih poplavah. To pomeni, da so
vsa zemljišča niže močno poplavno ogrožena in jih ne bo možno enostavno zaščititi. Vsa sosednja
zemljišča, ki so do 0,50 m višje pa so potencialno ogrožena in prikazana z nekoliko svetlejšo modro
barvo
Ob normalnem vodostaju in občasnih padavinah voda v Loškem Obrhu večinoma ponikne že na
polju med Podcerkvijo in Danami in niti ne zalije izvedene regulacije pred požiralnikom Golobina.
Voda tako tudi ne teče v Cerkniško jezero, ampak pod njim. Po raziskavah jame Golobina so
jamarji namreč ugotovili, da je bila najnižja gladina vode v IV. sifonu na 537 m n.v, to je 33 m pod
skalnim robom Loškega polja in 12 m pod robom Cerkniškega polja (Kržič, 2007). V tem času
struga Obrha na Loškem polju ni popolnoma ugasnil. Na drugem koncu doline v Vrhniki pa
opažajo, da v sušnih obdobjih, ki so vedno pogostejša, voda občasno presahne tudi na izviru
Velikega Obrha.
Ob večjem deževju pa zaradi napojenosti tal začne voda izvirati na vseh evidentiranih izvirih in
ponorih ali pa voda na več mestih "bruha" izpod travne ruše in poplavlja najnižje predele (Siga pri
Blatnikih). Voda se nato razliva po najnižjih predelih do strug glavnih odvodnikov Malega in
Velikega Obrha in v Loški Obrh, ki se v času visokih voda izliva v požiralnik Golobina. Tako se na
začetku poplavljanja najprej napolnijo glavni recipienti in nižine v okolici, iz katerih potem
odtekajo v oba večja požiralnika. Vendar pa je količina vode v Loški Dolini povratno soodvisna
tudi od Cerkniškega polja. Ko se namreč napolni Cerkniško jezero, požiralnik Golobina, ki je
najpomembnejša ponorna jama v predelu med Loškim in Cerkniškim poljem, neha požirati in voda
udari nazaj ter začne poplavljati Loško dolino. To se je zgodilo tudi novembra 2000, ko sta bili
poplavljeni tako Cerkniško polje kot Loška dolina, v kateri je voda dosegla svoj najvišji vodostaj.
Na osnovi izdelanega digitalnega modela reliefa smo tudi ugotovili, da znašajo do sedaj največje
zadržane vodne količine v Loški dolini okoli 26.530.000 m3 in obsegajo 517 ha veliko površino. Na
Babnem polju pa poplave lahko zajamejo 194 ha veliko površino in bi pri koti 751,50 m n.m
zadržale 20.772.000 m3 poplavne vode.

2.1.3

Poplavno ogrožena območja

Loška Dolina
Najbolj ogrožena mesta so lokal Rodeo in bližnje hiše v naselju Pudob, piščančja farma pri naselju
Nadlesk in rob naselja Kozarišče ob cesti proti gradu Snežnik. Ponekod so ogrožene tudi ceste, tako
lokalne kot regionalna cesta R 213/1366 Stari trg pri Ložu - Babno polje.
V Pudobu je bil v zadnjih poplavah v celoti pod vodo nekdanji Kržičev mlin z lokalom Rodeo, voda
pa je poplavila tudi cesto in dosegla hišo na nasprotni strani. Cesta je bila v celoti poplavljena do
mostu čez Veliki Obrh, pri katerem je voda segala do spodnjega roba plošče (Slika 12, Slika 13 in
Slika 14). Če bi se voda dvignila samo še 0,50 m, bi bile poplavljene tudi večina ostalih
stanovanjskih hiš v SZ delu Pudoba.
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Slika 12: Z modro označeno območje poplav novembra 2000 v naselju Pudob

Slika 13: Poplavljen Kržičev mlin v Pudobu novembra 2000 (foto J. Antončič)
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Slika 14: Poplavljena okolica mostu čez Veliki Obrh v Pudobu novembra 2000 (foto J. Antončič)

V vznožju Nadleškega hriba je voda segala vse do spodnjega obronka naselij Nadlesk, Podcerkev in
Dane tako, da stanovanjski objekti niso bili ogroženi. Vendar pa so bili v celoti poplavljena spodnja
hala piščančje farme v Nadlesku, ogrožena pa je bila tudi zgornja (Slika 15 in Slika 16).

Slika 15: Meja poplav novembra 2000 pod naseljem Nadlesk s piščančjo farmo
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Slika 16: Poplavljena piščančja farma v Nadlesku novembra 2000 (foto J. Antončič)

Naslednji bolj ogrožen predel Loške doline pa je območje naselij Šmarata in Kozarišče z gradom
Snežnik. Na tem območju je v poplavah novembra 2000 voda skoraj v celoti obdala Kozarišče in
poplavila tudi zunanji spodnji del gradu Snežnik.

Slika 17: Letalski posnetek obsega poplav v območju Šmarate in Kozarišč novembra 2000

Na tem območju je voda močno ogrozila vse robne hiše, na več mestih poplavila dostopne ceste
tako, da je bil dostop do obeh naselij in gradu začasno prekinjen. V primeru dviga vode samo za pol
metra, bi bilo verjetno poplavljeno že več hiš v Kozarišču, predvsem pa objekt na polju, kjer je
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poplavni rob označen z rdečo črto. Ne moremo pa si predstavljati obsega poplav pred izvedbo
regulacije in znižanja vhoda v jamo Golobine, saj je (sodeč po napisu na vhodu v grad Snežnik)
visoka voda 16. novembra 1851 segala 5,60 metrov više!

Slika 18: Z rdečo označena meja poplav - temno modra barva v naseljih Kozarišče in Šmarata z gradom Snežnik

Vrhnika pri Ložu
Poplavno ogroženi so tudi nekateri najniže ležeči objekti ob samem Velikem Obrhu, pa čeprav so
postavljeni na višji koti kot 575,50 m n.m. Na tem odseku je namreč padec terena večji kot 1% in
ga povratne vode iz Cerkniškega polja zaradi višinske razlike ne dosežejo. Ogroženi so vsi, najniže
ležeči objekti (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, mostovi,...) ob celotni strugi od Vrhnike pri
Ložu do Vrbanja in Markovca, predvsem vzvodno od obstoječih jezov. Jezovi so večinoma služili
za dovod vode do mlinskih koles mlinov, ki so bili zaradi tega postavljeni tik ob strugi. Mlini danes
ne delujejo več, ostali pa so objekti, ki so večinoma naseljeni in močno podvrženi poplavljanju
najnižjih predelov. Med njimi se nevarnosti poplav ne more izogniti tudi ribogojnica v Vrbanju.
Poleg tega so poplavno ogrožene tudi nekatere stanovanjske hiše in gospodarski objekti na najnižjih
predelih ob mostu v Vrhniki pri Ložu.
V vseh teh primerih je na ogroženih območjih objekte možno zaščititi z izvedbo regulacijskih del,
znižanja nivelete struge, predvsem pa z izdelavo protipoplavnih nasipov, kjer je to mogoče. V
okviru teh del je nujna takojšnja sanacija praktično vseh jezov na Velikem Obrhu, saj bi bile škode
pri njihovi porušitvi še bistveno večje.
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Slika 19: Poplavno ogroženi objekti v območju jezov na Velikem Obrhu med izvirom in belim mlinom

Z nasipi je možno tudi preprečiti poplave travnikov in lokalnih cest od lokalnih izvirov v Blatnikih
do iztoka v Viševski Breziček in glavnega recipienta Veliki Obrh. Pri tem je najbolj enostaven
ukrep izvedba melioracij in poglobitve strug (v kolikor to že ni izvedeno) in povečanje prepustov
pod cestami z njihovim nadvišanjem. Seveda pa je najprej potrebno zagotoviti, da se obstoječa
poplavna območja ne zasipavajo z raznim odpadnim materialom in da še naprej ostaja prostor za
neškodljivo poplavljanje, nekvalitetnih travniških zemljišč.
Podlož
Vas Podlož je nekoliko odmaknjena iz same Loške doline, ki nima vodne povezave z vodotoki v
osrednjem delu doline in ima zato svoj poplavni režim (Slika 20). Vsi glavni izviri in ponori se
nahajajo v območju vasi na celotni dolžini 450,00 m. Nad vasjo se namreč nahajajo trije izviri
imenovani Guranji in Dulanji studenec, iz katerih se voda po ozkem, zemljatem jarku praktično vse
leto preliva v manjši ribnik na najnižjem terenu ob robu vasi. Voda nato teče skozi prepust pod
potjo in po manjšem jarku vse do ponikovalnih površin, imenovanih Rupa, kjer ponika v več
manjših ponorih. Ti ponori se prestavljajo tako, da se na enem mestu obstoječ ponor zasuje, drugje
pa pojavi nov.
Po vseh daljših, s padavinami obilnih deževjih voda v vseh izvirih začne bruhati močneje,
pojavljajo se tudi drugi manjši izviri, tako, da ponori v vznožju vasi zaradi nasičenosti tal z
podtalno vodo ne morejo več požirati dotekajoče vode. Zato se voda razlije po najnižjih travniških
predelih na polju pod vasjo in v spodnjem delu prelije preko ceste na nasprotno stran. Na najnižjih
predelih na območju Dolgih njiv nato voda še nekaj časa po deževju zastaja in počasi pronica v tla.
Kakšnih večjih lukenj - ponorov na tem območju ni opaziti (Slika 20).
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Slika 20: Območje poplavljanja na polju pod vasjo Podlož

Po zagotovilu predstavnika KS poplavne vode na območju vasi ne narede večje škode, saj ne sega
do obstoječih stanovanjskih hiš. Poleg tega so se prebivalci morali privaditi tudi na poplavljanje
travniških površin na obeh straneh ceste. Najbolj moteče je edino preplavljanje lokalne ceste, zaradi
česar je cesta občasno tudi neprevozna. Problem bi bilo možno rešiti tako, da se na območju
prelivanja ceste zgradi prepust, skozi katerega bi se visoke vode lahko prelivale.
Babno Polje
Visoke vode na Babnem polju zajemajo celotno površino polja na obeh straneh ceste, močno pa
ogrožajo nekatere stanovanjske hiše in poslovni objekt z gasilskim domom na ravnini pod
Bukovico. Na sliki 21 so z rdečo črto zarisane meje poplavnega območja, do kamor so do sedaj, po
zagotovilih občanov najdlje segale visoke vode. Črte se približno ujemajo s temno modro barvo na
digitalnem modelu reliefa, ki označuje 751,50 m n.m. Nekoliko svetlejša modra barva pa prikazuje
0,50 m višjo koto, ki zajema vsa tista kritična mesta, do katerih bo lahko segala voda pri naslednjih
večjih poplavah. Ta kota je v prihodnosti odvisna predvsem od krajanov, saj trenutno z gradbenimi
odpadki in drugim materialom vztrajno zasipavajo jame, skozi katere odteka voda. Če se bo takšno
početje nadaljevalo bo ogrožena večina najnižjih objektov v naseljih Bukovica in Babno Polje.
Kritična mesta so predvsem ob robu naselja Bukovica okoli Kovinoplastike in gasilskega doma ter
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ob robu vasi Babno Polje, kjer so ogrožene predvsem kleti posameznih hiš ob lokalni cesti.
Možnost poplav je tudi ob Močilskem potoku, ki pa k sreči ni močneje poseljeno.

Slika 21: Z rdečo označena meja poplavnega območja na Babnem Polju
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UKREPI ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI
3.1

IZHODIŠČA

3.2

GRADBENI UKREPI

3.2.1

Vzdrževanje že izvedenih ureditev in ponorov

Kljub temu, da poplav celoti nikoli ne bo možno preprečiti, pa je možno sprejeti nekatere ukrepe, s
katerimi bi zmanjšali njihovega nastanka in posledično znižali kote visokih voda. Pri tem je najmanj
možnosti za znižanje kote poplav v osrednjem in zahodnem delu Loške doline, ki je močno
soodvisna od višine visokih voda na Cerkniškem polju oz. celotnem porečju Ljubljanice. Na tem
območju so tako možna in tudi nujna tista dela, za katere že sedaj dobro skrbijo domačini. To so
predvsem vzdrževanje izvedenih regulacij, ponorov in požiralnikov s kraškimi jamami, predvsem
vzdrževanje Golobine.
V okviru tega je poleg poseka grmovja v območju regulacije pomembno redno čiščenje železnih
grabelj v regulaciji pred vhodom v Golobino. Pri tem lahko največ prispevajo krajani sami, da
struge vodotokov ali ob njih ne puščajo in ne odmetavajo posekanih vej dreves in grmovja ter
ostalega odpadnega materiala. Zato je potrebno spremljati stanje brežin, posebno na meandriranem
delu vodotokov in vse močnejše zajede izravnati in zaščititi z vegetacijskimi ukrepi. V okviru tega
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je nujna sanacija spodkopanega levega krila izvedenega betonskega jezu na polju pod Danami in
čiščenje morebiti deloma zasutih ponorov.
Naslednja nujna vzdrževalna dela obsegajo popravila in sanacije obstoječih jezov na celotnem
zgornjem teku Velikega Obrha (jez pri Žagi na izviru, Zakrajškov jez, jez pri Šilcevem mlinu, pri
ribogojnici, pri Renkoču, pri Špetnaku in pri Belem mlinu). Pri tem je poleg obnove telesa jezov s
sanacijo krone potrebno predvideti ustrezne nasipe, ki bodo zaščitili prenizko zgrajene nekdanje
mline. Dela je potrebno v čim večji meri izvesti na sonaraven način, z uporabo naravi prijaznih
materialov (kamniti zidovi, zložbe, popleti, fašine, lesene oblice, lesene kašte,...). V okviru teh del
je tudi nujno čiščenje, z usedlinami popolnoma zapolnjenega jezu na izviru, s čemer bo povečan
pretok in očiščena voda.
Na preostalem delu Loške doline, predvsem pa na Babnem polju pa je potrebno preprečiti nadaljnje
zasipavanje še preostalih ponorov in čim prej ponovno usposobiti čim več nekdanjih ponorov za
ponikanje poplavne vode. Zasipavanje ponorov na Babnem polju je namreč prišlo že do te faze, da
je od čimprejšnjega aktiviranja ponorov odvisna poplavna varnost celotnega naselja Babno polje in
večine najniže ležečih hiš v naselju Bukovica. Nadaljnje zasipavanje še zadnjih ponorov pa je
potrebno preprečiti z vsemi sredstvi in pravnimi možnostmi.

3.2.2

Izvedba vodnogospodarskih ureditev

Če vzdrževanje obstoječih ureditev in zagotavljanje stalne prepustnosti obstoječih ponorov,
požiralnikov in ponornih jam ne bo zadostno, oz. če se bodo ekstremne padavine in poplave
povečevale, pa bo potrebno sprejeti še druge ukrepe za zagotavljanje vsaj nujne poplavne varnosti
že zgrajenim objektom in infrastrukturi. Tako v okviru vodnogospodarskih ureditev predlagamo
nekatera dela za zaščito naselij pred poplavljanjem in povečanjem pretočnih profilov ter pretokov v
strugah nekaterih vodotokov.
Med prvimi mislimo na izvedbo nasipov za zaščito tistih naselij, ki bi jih bilo možno na ta način
zavarovati pred nastopom poplav. Glede na morfologijo terena bi bilo z nasipom med naseljem in
Malim Obrhom možno preprečiti morebitne poplave naselja Kozarišče. Podobno, vendar teže bi
bilo možno zaščititi tudi SZ del naselja Pudob, ki je sedaj najbolj ogrožen. Poleg tega se bi ob
morebitnem dvigovanju kot visokih voda v poplavnem območju znašli tudi obronki naselij Viševek,
Nadlesk, Podcerkve in Dane. Glede na lokacijo pa predlagamo, da se preuči možnost preselitve
piščančje farme v Nadlesku na višjo lokacijo, oz. njeno lokalno zaščito s protipoplavnim nasipom.
Poplavljanje najnižjih objektov v Vrhniki pri Ložu in nekaterih drugih naselij ob zgornjem teku
Velikega Obrha (poleg sanacij jezov) pa bi bilo možno preprečiti z lokalnim povečevanjem
pretočnega profila struge in njegovo protierozijsko zaščito. Pri izvedbi regulacije skozi naselje naj
bodo pretočni profili glede na razpoložljiv prostor čim širši, prilagojeni odprtinam mostov. Zaščita
brežin naj bo čimbolj prilagojena obliki že obstoječih zavarovanj, uporabljeni naj bodo naravni
materiali (kamen - zložbe, zid iz kamna v betonu, vegetativna zaščita - popleti, lesene kašte, fašine,
oblice, piloti,...). Niveleto struge je potrebno utrditi s talnimi lesenimi ali kamnitimi zavarovanji,
podslapja morajo biti zaščitena. Na odsekih izven naseljenih območij se naj vode razlivajo po
okoliških terenih, z vegetativnimi ukrepi je možno zaščititi in izravnati le najbolj ogrožene konkave.
Vse obstoječe ponore v bližini vodotokov je potrebno ohraniti in jih še povečati ter vanje speljati
del vode iz struge.
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3.2.3

Drugi gradbeni ukrepi

V okviru ostalih gradbenih ukrepov je potrebno izvesti vsa tista dela, ki bodo zagotavljala nemoten
dostop do vseh stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov ne glede na višino poplav. To so
predvsem rekonstrukcije in obnove vseh državnih in lokalnih cest. V poplavah novembra 2000 je
največ problemov povzročilo poplavljanje regionalne ceste R 213/1366 Stari trg pri Ložu - Babno
polje v Pudobu (Slika 14). Cesta je bila dalj časa poplavljena od začetka naselja do mostu na dolžini
okoli 250,00 m. Niveleto ceste bi bilo potrebno dvigniti vsaj na nivo mostu čez Veliki Obrh. Nasip
ceste mora biti izdelan tako, da je cesta prevozna tudi, če je dalj časa pod vodo.
Poleg glavne ceste bi bilo potrebno nadvišati tudi nekatere odseke lokalnih cest v območju naselja
Kozarišče (Slika 17). Predlagamo tudi povečanje prepustov pod nekaterimi lokalnimi cestami,
katere poplavljajo lokalni močnejši izviri (v območju Blatnikov, Viševka, Markovca, Babnega
polja) ter povečanje pretočnih profilov in reguliranje nekaterih strug manjših vodotokov, ki lokalno
ogrožajo posamezne objekte.

3.3

PRAVNI UKREPI

Poplavno ogroženost je težko predvideti, predvsem zaradi nepredvidljivih sprememb kraškega
terena, podnebnih sprememb in ravnanja ljudi. Glede na splošne klimatske spremembe sicer lahko
predvidevamo, da bodo vremenske razmere vedno bolj ekstremne in s tem najbrž tudi intenzivnost
padavin ter posledično tudi nastopanje poplav. Po podatkih Urada za meteorologijo Agencije RS za
okolje se na podlagi meritev na obeh hidrometeoroloških postajah v Šmarati in Babnem polju že
opazi, da se padavine koncentrirajo v pozno jesenski čas in da je več krajših, a intenzivnejših
padavin. Čeprav na tem kraškem, ravninskem svetu močni nalivi nimajo tako razdiralnega vpliva
kot v alpskem prostoru, še vedno obstaja večja verjetnost poplav, čeprav z zakasnitvijo.
Z upoštevanjem tega, bi morali predvideti višjo koto poplav, kot je bila novembra leta 2000. Vendar
pa ta že sedaj močno ogrožena območja (Pudob, Kozarišče,...) ležijo neposredno nad do sedaj
izmerjeno najvišjo koto 575,50 m n.m. in jih ni mogoče enostavno zaščititi z nasipi, regulacijami,..).
Zato je nujno, da se tudi na podlagi te študije izvedejo nekateri nujni ukrepi za znižanje
pričakovanih visokih voda, za mejna območja pa določi z Zakonom o vodah (ZV-1, Ur.l.RS 67/02)
predpisano varnostno višino 0,50 m. Na teh območjih bi bilo potrebno omejiti nekatere dejavnosti
(gradnjo objektov, infrastrukture,..), za vse obstoječe objekte pa v skladu z Zakonom o vodah
dovoliti le njihovo adaptacijo z izdajo pogojnih vodnogospodarskih soglasij. Za vse škode, ki bi jih
visoke vode na tem območju naredile bi bilo tudi potrebno predpisati način odškodninskega
zavarovanja z določenimi, točno predpisanimi pogoji.
Zavedamo se, da določitev neke kote lahko pomeni tudi spremembo že sprejetih urbanističnih
načrtov. Vendar pa bi bilo zato potrebno izvesti še dodatne raziskave in meritve ter zaključke
raziskav sprejeti ob širokem družbenem konsenzu. Pri tem bo zelo pomembno vlogo morala
prevzeti "Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave,
Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, Ljubljana.

4

ZAKLJUČEK

V uvodnem delu študije smo prikazali problematiko, namen in cilj raziskovalne naloge ter določili
metode izdelave študije z njeno vsebino. Opisali smo položaj in lego Loške doline in Babnega
polja, reliefne značilnosti terena, geološko in pedološko sestavo tal ter vegetacijo. Analizirali smo
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tudi zadnje zbrane obstoječe meteorološke podatke o povprečnih količinah padavin po letih in po
mesecih za meteorološki postaji Babno polje in Šmarato in iz podatkov o izmerjenih temperaturah
prikazali, zakaj Babnemu polju pravijo tudi "Slovenska Sibirija". V hidroloških osnovah smo
opisali značilnosti, velikost in obliko poplavnih območij obeh polj ter že izvedena dela za hitrejši
odtok visokih voda. Prikazali smo hidrografske značilnosti terena ter nadzemne in podzemne
pretoke. Iz že izdelanih in priloženih hidrogeoloških kart je razvidna geološka sestava tal na obeh
območjih, prikazani pa so tudi raziskani podzemni tokovi in velikost izvirov in ponorov - kraških
jam.
Največji obseg dela je bila izdelava dveh kart poplavnih območij Loške doline in Babnega polja. Na
osnovi digitalnega modela reliefa smo opisali in določili približne meje poplavnega območja, ki ga
je obsegala zadnja večja poplava v novembru leta 2000, njegovih problematičnih odsekov in
problemov, ki so se pri tem pojavili. V barvni karti smo meje poplavnega območja primerjali z
zbranimi podatki, ki so nam jih posredovali predstavniki krajevnih skupnosti ter s slikovnim
gradivom, ki so nam ga odstopili krajani in občina Loški potok.
Na osnovi zbranih podatkov smo v poglavju 3. skušali podati nekatere predloge za zmanjšanje
obsega poplav in njihove škode. Po našem mnenju je najpomembnejše redno vzdrževanje že
zgrajenih regulacij, jezov in ponorov, posek moteče zarasti v območju vodotokov ter čiščenje
navlake pred požiralniki, posebno pred Golobino. Posebno pomembno je ponovno aktiviranje in
očiščenje zasutih ponorov in požiralnikov ter njihovo redno čiščenje, zlasti na Babnem polju s
prepovedjo nadaljnjega zasipavanja.. Naslednji ukrep, ki bi lahko preprečil poplavljanje naselij in
infrastrukture tudi v primeru še obsežnejših poplav kot novembra 2000, je izgradnja zaščitnih
nasipov ob ogroženih naseljih, predvsem Pudobu in Kozariščah ter izvedba posameznih regulacij na
ogroženih območjih ob jezovih na zgornjem toku velikega Obrha. Med ostalimi gradbenimi ukrepi
pa se nam zdi pomembna predvsem zagotovitev dostopnosti do vseh naselij in objektov. To je
možno izvesti z dvigom in nasipavanjem cest (regionalne ceste v Pudobu in posameznih odsekov
lokalnih cest v območju Kozarišč) in s povečanjem prepustov pod obstoječimi lokalnimi cestami.
Poleg gradbenih ukrepov pa bo potrebno zagotoviti tudi pravne in zakonske osnove za uvedbo
poplavnega režima na območju cele občine. Predvsem bo na podlagi dodatnih raziskovanj in
meritev potrebno določiti območje, ki ga naj tudi v bodoče zavzamejo visoke vode. Na tem
območju mora biti v prostorskih planih predvidena samo omejena uporaba zemljišč, ki ne bo
preprečevala pretoka visokih voda in bodo škode zaradi poplav omejene na minimum. Določiti bo
potrebno tudi območje, katerega poplavne vode ne bodo smele doseči in bo možna vsakovrstna
uporaba v skladu s prostorskimi plani ter bo z morebitnimi gradbenimi ukrepi (protipoplavnimi
nasipi) to potrebno tudi zagotoviti. Na vmesnem pasu med enim in drugim območjem pa bo
potrebno določiti pogoje, pri katerih bo možna pogojna uporaba za določene namene. Na tem
območju se pričakuje tudi morebitne največje škode, ki pa jih bo potrebno predvideti in sprejeti
ustrezne zavarovalne ukrepe. Pri tem bo zelo pomembno vlogo morala prevzeti "Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje
Save, Einspielerjeva 6, Ljubljana.
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