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Izvleček
Ocena ogroženosti doline Artišnice zaradi poplav in zemeljskih plazov
Naravni dogodki, kot so poplave in zemeljskih plazovi, so sestavni del naravnega dogajanja in
so se vrstili že mnogo let pred človekom. Ljudje so ta prostor naravnega dogajanja 'vzeli za
svojega', vendar s tem dobili naravne nesreče. V sklopu naravnih nesreč, ki ogrožajo 'naš'
življenski prostor, sem izdelal oceno ogroženosti doline Artišnice zaradi poplav in zemeljskih
plazov na podlagi neurja leta 2005. Neurje je v Občini Žalec povzročilo za 5,7 miljonov evrov
škode.
V zaključni seminarski nalogi sem na primeru neurja leta 2005 preučil geografske dejavnike
pojava poplav in zemeljskih plazov. Na podlagi terenskega dela in vplivnih dejavnikov sem
preučil poplavno ogroženost in ogroženost zaradi zemeljskih plazov. Rezultati analiz
izdelanih kart so pokazali, da je zaradi omenjenih naravnih nesreč zelo ogroženo več kot 15 %
površine porečja Artišnice.
Ključne besede: Artišnica, občina Žalec, naravne nesreče, poplave, zemeljski plazovi.

Abstract
Flood and landslide vulnerability of Artišnica valley
Natural events such as floods and landslides are an integral part of the natural events and
punctuated many years before man. People have taken this place of natural events as 'theirs'
and got natural disasters with it. In the compound of natural disasters that threaten “our”
living space, I have made an evaluation of how Artišnica valley is threatened by floods and
landslides on the basis of a storm in 2005. The storm has caused over 5,7 million euros of
damage in the municipality Žalec alone.
In the finishing paper I have researched the geographic factors of the occurrence of floods and
landslides on the basis of the storm in 2005. On the basis of fieldwork and influenced factors,
I have studied of flood and landslide vulnerability. The results of maps made showed, that
because of natural disasters, more than 15 % of the surface of the river basin of Artišnica is
vulnerable.
Key words: Artišnica, Žalec municipality, natural disasters, floods and landslides.
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1. UVOD
Naravni dogodki se vrstijo že od samega nastanka Zemlje, neodvisno od človekove
prisotnosti, in so šele s človekovo prisotnostjo postali predmet preučevanja pod pojmom
naravne nesreče (Natek, 2011). Zemeljski plazovi in poplave so torej »naravni dogodki, ki jih
ljudje občutimo kot grožnjo za naša življenja in/ali imovino in pri katerih je družba ali njen
del izpostavljen tolikšni nevarnosti in izgubam ljudi ter imovine, da pride do motenj v
delovanju družbe« (Natek, 2011, str. 78).
Slovenija je poplavno in plazovno ogrožena država predvsem zaradi geološke zgradbe in
razgibanega reliefa. Na ogroženost prav tako posredno vpliva lega v območju zahodne zračne
cirkulacije, ki je najpomembnejši dejavnik pri razporejanju količine padavin. Po nekaterih
ocenah je več kot 3000 km2 ozemlja oziroma 15 % površja Slovenije izpostavljenega
neposrednemu vplivu poplav (Komac, Zorn, 2008). Na poplavno ogroženih območjih v
Sloveniji živi okoli 7,3 % prebivalcev. Največji delež prebivalstva na poplavno ogroženih
območjih je v Savinjski statistični regiji, in sicer 13 % (Gale, Bitenc, Đurovič, 2013).
Zaradi velike namočenosti prsti in neodpornih kamnin se na pobočjih sprožajo številni
zemeljski plazovi. V Sloveniji je evidentiranih več kot 6600 zemeljskih plazov, pri čemer je
na dobri tretjini ozemlja države pričakovati pogostejše pojavljanje plazov kot drugje (Ribičič,
Komac, 2005). Četrtina registriranih plazov ogroža poseljena območja in infrastrukturo
(Komac, Zorn, 2010). Na območjih ogroženih zaradih zemeljskih plazov živi okoli 25 %
prebivalstva Slovenije (Ogrin, Plut, 2009).
Z omenjenimi naravnimi nesrečami se v Sloveniji ukvarjajo različne inštitucije, in sicer
Geografski inštitut Antona Melika, Agencija Republike Slovenije za okolje, Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Inštitut za vode Republike Slovenije in Geološki
zavod Republike Slovenije. Obenem se ukvarjajo z omenjeno tematiko na različnih fakultetah
po Sloveniji, med drugim na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete. Napisane so bile
številne diplomske, magistrske naloge in doktorske disertacije na obravnavano tematiko. Na
Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za
humanistične študije v Kopru se v okviru študija izvaja predmet Geografija naravnih nesreč
(Grum, 2011).
Občina Žalec spada med poplavno ogrožene občine v Sloveniji, hkrati tudi dolina Artišnice,
ki se nahaja na jugu občine. Njena lega na obrobju Celjske kotline v Posavskem hribovju,
posledično hudourniški značaj potoka, poselitev na poplavni ravnici in izjemni padavinski
dogodki so glavni dejavniki za poplavno in plazovno ogroženost preučevanega območja.
Rezultat so številne poplave v preteklosti in danes.
Najbolj pomnimo zadnji neurji, in sicer 17. septembra 2010 in 18. septembra 2007, ki pa še
zdaleč nista bili najbolj uničujoči in prav tako ne zadnji. Najbolj uničujoče neurje v zadnjem
desetletju je bilo 22. avgusta 2005, med katerim so se sprožili tudi številni zemeljski plazovi.
Zaradi izrazite poplavne ogroženosti Savinjske statistične regije in s tem doline Artišnice so
bile na tem območju izdelane številne raziskave na temo poplav in zemeljskih plazov.
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1.1. Nameni, cilji in hipotezi
Nameni zaključne seminarske naloge z naslovom Ocena ogroženosti doline Artišnice zaradi
poplav in zemeljskih plazov so:





preučiti vzroke za pojavljanje poplav in zemeljskih plazov na primeru neurja avgusta
2005;
preučiti značilnosti in geografske učinke poplav ter zemeljskih plazov v preteklosti;
ugotoviti, ali nevarnost pojava poplav in zemeljskih plazov predstavlja omejitveni
dejavnik prostorski širitvi naselij v dolini Artišnice;
predlagati možne ukrepe na podlagi preučenih občinskih dokumentov in prostorskih
načrtov za manjšo ogroženost območja.

Cilj preučevanja je oceniti ogroženost doline Artišnice z vidika poplav in zemeljskih plazov
ter ugotoviti obseg poplavno in plazovno ogroženih območij. Glavni cilj je izdelati karti
poplavno ogroženih območij in karto ogroženosti zaradi zemeljskih plazov na podlagi
terenskega dela, kartiranja in geografskih učinkov poplav v preteklosti.
Hipoteza 1: Geološka zgradba in reliefna razgibanost predstavljata veliko nevarnost za pojav
poplav in nekoliko manjšo nevarnost za pojav zemeljskih plazov.
Hipoteza 2: Poselitev in raba tal sta bili v preteklosti bolje prilagojeni poplavnemu območju
kot danes in zato je danes poplavna ogroženost večja kot v preteklosti.

1.2. Metode dela
1.2.1. Kabinetno delo
Kabinetno delo je zajemalo pregled literature, ki se nanaša na poplave in zemeljske plazove iz
različnih časovnih obdobij za boljšo časovno interpretacijo preteklih dogodkov. Nadaljnje pa
je obsegalo pregled kartografskega gradiva za območje doline Artišnice ter izdelavo kart
preučevanega območja s pomočjo programov ArcMap in Inkscape.
Uporabljeni podatkovni sloji na kartah so bili pridobljeni na občini Žalec, spletnega portala
Geopedia Sinergise d.o.o., Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), Agencije
Republike Slovenije (ARSO).
1.2.2. Terensko delo
Terensko delo je zajemalo preučevanje pokrajinskih učinkov preteklih poplav in zemeljskih
plazov na območju doline Artišnice, pogovor z domačini in gasilci o obsegu poplav,
fotografiranje posledic preteklih zemeljskih plazov in poplav ter lociranje posameznih točk s
pomočjo navigacijske naprave GPS.
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1.3. Pregled dosedanjega preučevanja območja doline Artišnice
Ob pregledu dosedanjega preučevanja območja doline Artišnice sem ugotovil, da je območje
geografsko slabše raziskano. Eden prvih, ki je opisal geološko zgradbo Posavskega hribovja,
je bil Anton Melik v knjigi Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino leta 1957. Bolj
podrobno je območje preučil Milan Natek leta 1981 v članku Geografske oznake griškozabukoviškega predela. Avtor omenjenega članka je, kot najbolj aktiven geograf na tem
območju, pisal o Grižah v Savinjskem zborniku, prav tako je napisal razmislek ob knjigi
Griže, v kateri je med drugim poudaril neizbrisne sledi nekdanjih in današnjih prebivalcev v
pokrajini (Natek, 2003). V knjigi Griže, ki sta jo napisali Magda Ježovnik in Breda Veber,
najdemo podrobnejšo predstavitev naselja od nastanka do leta 2003, ko je bila knjiga izdana.
Milan Natek je napisal tudi najbolj relevanten članek za razumevanje poplav na preučevanem
območju z naslovom Poletno neurje v porečju Bolske leta 1994 (Natek, 1994). V omenjenem
članku je avtor podrobno predstavil dejavnike, ki imajo glavno vlogo pri nastanku poplav,
zemeljskih plazov in materialne škode.
Leta 2006 je hidrogeomorfološke značilnosti potoka Artišnice raziskala Jerneja Bračko v
seminarski nalogi pod mentorstvom K. Natka. Leta 2011 je problematiko poplavne
ogroženosti v Celjski kotlini izpostavil Gregor Kokot v diplomskem delu Poplavna
ogroženost Spodnje Savinjske doline ter njeno reševanje v luči načrtovanja prostorskega
razvoja, pod mentorstvom K. Nateka in A. Černeta.
Med letoma 2011 in 2012 sem v okviru študija preučil hidrogeografske značilnosti potoka
Artišnice in ogroženost zaradi poplav in zemeljskih plazov, kar je povečalo moje zanimanje
za podrobnejše preučevanje tega območja.
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2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREUČEVANEGA OBMOČJA
2.1.

Opredelitev in obseg preučevanega območja

Slika 1: Lega doline Artišnice in poplavne površine v Sloveniji.

Preučevano območje leži na južnem robu Spodnje Savinjske doline in obsega južni del občine
Žalec ter večinski del krajevne skupnosti Griže. Večino ozemlja krajevne skupnosti Griže
odmaka Artišnica, ki je največji in po nekdanji gospodarski veljavi tudi najpomembnejši desni
4

pritok Savinje med Šeščami in Kasazami (Natek, 1981). Dolina Artišnice nosi ime po
istoimenskem potoku. Slednji je dobil ime Artišnica po združitvi dveh pritokov na nadmorski
višini 441 metrov: Dolgi potok izvira na 799 metrov nadmorske višine pod Mrzlico (1122 m),
Veliki graben pa izvira pod Gozdnikom (1090 m) na okoli 600 metrih nadmorske višine.
Gozdnik in Mrzlica sodita med višje vrhove Posavskega hribovja.
Artišnica teče na svoji poti skozi naselja Pongrac, Zabukovica, Migojnice in Griže, pod njimi
se na nadmorski višini 250 metrov izliva v Savinjo (Bračko, 2006). Največje naselje v dolini
Artišnice je rudarsko naselje Zabukovica s 1016 prebivalci (Statistični urad RS, 2014).
Slika 2: Pogled na spodnji del doline Artišnice (na levi) z Gozdnika.

Vir: Etnološko društvo Srečno, 2014.
Porečje Artišnice meri približno 10 km2 in se razprostira med Mrzlico in Gozdnikom na jugu,
Sončnim hribom in Bukovico na vzhodu, Kamnikom in Britnimi seli na zahodu ter Savinjo na
severu.
Glavna gravitacijska središča preučevanega območja so Celje, Žalec in Velenje.

2.2.

Geografski oris doline Artišnice

Porečje Artišnice se nahaja v predalpskem svetu Slovenije. Po naravnogeografski členitvi
Slovenije, za potrebe šolske geografije Ogrina, Nateka in Žiberne (2004), je območje
opredeljeno kot del Predalpskega hribovja in na severu meji na Predalpske doline in kotline
(Teorija..., 2004). Preučevano območje bi glede na nadmorske višine in geološko podlago
lahko razdelili na tri naravnogeografska območja: vrhovi in pobočja Mrzlice, Kamnika,
Gozdnika in deloma Bukovice, zgornji del doline Artišnice od Matijevca do Zabukovice ter
spodnji del doline Artišnice od Zabukovice do izliva v Savinjo pod Grižami.
V zgornjem delu doline ni sklenjenega naselja. Najgosteje poseljeno območje doline Artišnice
je vršaj Artišnice, na katerem stojita naselji Migojnice in Griže.
Po fitogeografski delitvi Slovenije se dolina Artišnice nahaja v predalpskem območju, za
katerega so značilni listnati gozdovi belega gabra in bukve ter vplivom talne vode do 450
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metrov nadmorske višine (Ogrin, 2013). Gozd pokriva približno 70 % porečja potoka
Artišnice.
Slika 3: Lega porečja Artišnice.

Vir podatkov: GURS, 2014.
2.2.1. Naravnogeografske značilnosti
Klimatske značilnosti
Porečje Artišnice ima zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. Zanj je značilna
povprečna januarska temperatura od 0 do –3 °C in povprečna julijska temperatura od 15 do 20
°C ter zmernocelinski padavinski režim s 1000 do 1300 mm padavin letno. Po Köppenovi
klimatski klasifikaciji spada območje v zmernotoplo vlažno podnebje s toplim poletjem (Cfb),
tako kot večina Slovenije, razen gorskih predelov in obmediteranskih pokrajin (Ogrin, 2013).
Najbolj namočen mesec je junij s 140 do 160 mm padavin, najmanj od 60 do 70 mm pa pade
v januarju in februarju (slika 5). Drugi padavinski višek je novembra, snežna odeja se v
zimskih mesecih zadrži od 50 do 60 dni, v višjih in osojnih legah tudi okoli 100 dni (Slovenija
– pokrajine in ljudje, 1998).
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Slika 4: Višina padavin avgusta 2005 v primerjavi s povprečjem obdobja 1961−1990.

Vir: ARSO, 2005.
Slika 5: Klimogram Celje (1961–1990).
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Vir podatkov: ARSO, 2013.
V porečju Artišnice deluje vremenska postaja Griže, vendar ni del državne mreže Agencije
Republike Slovenije za Okolje, je pa vključena v Vremensko društvo ZEVS.
V obdobju 2008–2013 je bila izmerjena povprečna temperatura 11,4 °C in povprečna količina
padavin 1200 mm (Vremensko društvo ZEVS, 2014).
Izraziti poletni viški, ki so značilni za zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije, so jasno
vidni na klimogramu Celja (slika 5). Tako je leta 2005 med 20. in 22. avgustom močan naliv
za kar 190 % presegel povprečne padavine za obdobje 1961–1990 (slika 4).
Reliefne in geološke značilnosti
Dolino Artišnice sestavljata dve samostojni reliefni enoti: ozek pas skrajnega južnega obrobja
mlade tektonske udornine Celjske kotline in severni del Posavskega hribovja. Na tem
območju potekata dva pomembna tektonska preloma, celjski in libojski. Oba potekata v smeri
7

vzhod–zahod. Celjski prelom poteka po južnem obrobju Celjske kotline na meji med ravnino
in severnim vznožjem Posavskega hribovja. Dva kilometra južneje od celjskega preloma
poteka v isti smeri libojski prelom. Na obravnavanem območju se nahaja še letuški prečni
tektonski prelom, ki poteka od severozahoda proti jugovzhodu.
Na severu Posavskega hribovja je Artišnica izoblikovala ozko dolino, ki se v spodnjem delu
odpre proti Celjski kotlini. V zgornjem delu porečja Artišnice prevladuje erozijsko
preoblikovano površje razčlenjenega hribovja s strmimi pobočji. Dolina se nekoliko razširi
šele nad Zabukovico, kjer je ob rudniku rjavega premoga nastalo sedanje naselje. Po toku
navzdol sledi ožji del doline med Zabukovico in Grižami, ki se nato v obliki vršaja odpre proti
Savinji in Celjski kotlini.
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Slika 6: Geološka sestava porečja Artišnice.

Območje sem razdelil na tri višinske pasove. Najvišji pas z največjimi nakloni zajema
nadmorske višine med 550 in 1122 metrov, kjer prevladujejo triasne in permske kamnine na
skrajnem jugu porečja. Območje Gozdnika, Kamnika in Zabukovice je skoraj v celoti iz
ladinijske (T22) in anizijske stopnje (T12). Plasti ladinijske stopnje sestavljajo ploščat apnenec
in dolomit, skrilavci, droba in tuf, v anizijskih plasteh pa najdemo dolomit in apnenec (Buser,
9

1979). Območje Mrzlice sestavlja dolomit iz zgornjega in srednjega triasa (T2,3). Na območju
med Mrzlico in Gozdnikom najdemo kamnine sosijske stopnje (P22), ki jo sestavljajo
grödenski glinovec, meljevec in peščenjak (Buser, 1979). Ti skladi ležijo na plasteh karbona
in perma ter zavzemajo približno 17 % površine. Triasne kamnine prevladujejo na celotnem
območju doline Artišnice in zavzemajo 64,5 % površine.
Tako jih najdemo tudi v nižjem višinskem pasu med 330 in 550 metri nadmorske višine, kjer
se poleg triasnih kamnin nahajajo še kamnine iz plio-pleistocena (9 %) in oligocena (4,5 %).
Kamnine iz srednjega oligocena (Ol2) ležijo na karbonskih in permskih triasnih skladih in jih
sestavljajo pesek, glina, lapor in peščenjak (Buser, 1979). V teh plasteh so odložene tudi plasti
rjavega premoga. Sedimente plio-pleistocenske (PI,Q) starosti tvorijo star vršaj, ki sega daleč
na zahod proti Šeščam. Sestavlja jih glina, debelozrnat prod izključno nekarbonatnih kamnin
karbonskega in permskega peščenjaka, grödenskega peščenjaka, keratofirja in diabaza ter
rožencev iz triasnih skladov (Buser, 1979).
Najnižji višinski pas med 250 in 330 metri nadmorske višine sestavljajo triasne kamnine na
pobočjih Bukovice in plio-pleistocenske naplavine zahodno od Artišnice. V strugi in
neposredni bližini Artišnice najdemo holocenske nanose, ki so pretežno peščeni in zaglinjeni
(Buser, 1979). Ob izlivu Artišnice v Savinjo prevladujejo rečni sedimenti, ki jih je nasula
Savinja. Glineno-peščeni rečni nanosi gradijo okoli 5 % porečja.
Hidrogeografske značilnosti Artišnice
Površina porečja Artišnice meri približno 10 km2. Najpomembnejši pritoki Artišnice so Dolgi
potok, ki izvira na pobočju Mrzlice, Veliki graben, ki izvira iz zahodnega pobočja Gozdnika,
in Burjanov graben, ki je najmanjši od naštetih. V Artišnico se izliva še nekaj manjših
potokov in občasnih pritokov. Ključni za višji vodostaj Artišnice so tudi ti občasni pritoki, saj
ob močnejših nalivih 'derejo' s pobočij. Na pobočju Gozdnika lahko zasledimo dva pasova
občasnih izvirov na različnih nadmorskih višinah (Štarkl, 2014). Gostota rečne mreže znaša
1,74 km/km2, kar je nad slovenskim povprečjem (1,33 km/km2) (Plut, Rogelj, 2000).
Artišnica na razdalji približno 9 kilometrov premaga višinsko razliko 549 metrov (slika 7).
Slika 7: Podolžni profil Artišnice.
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O vodnih količinah v Artišnici težko govorimo, saj natančne meritve še niso bile opravljene.
Ob mojem merjenju povprečnega najnižjega pretoka nad Zabukovico, približna ocena pretoka
znaša 0,025 m3/s in 0,065 m3/s v Grižah pod cerkvijo Sv. Pankracija. Povprečni srednji pretok
ni pretirano višji (0,045 m3/s nad Zabukovico), medtem ko naj bi po izjavah domačinov,
najvišji pretok v času poplav leta 2005 znašal okoli 40 m3/s .
Kot hudourniški potok ima Artišnica veliko razliko med nizkim in visokim vodostajem. Ob
dolgotrajnejših močnejših nalivih, kot na primer avgusta 2005, potok naraste ob izlivu tudi za
3 metre, kar dokazujejo ujeti predmeti na drevesih (slika 8). Artišnica ima dežno-snežni
pretočni režim, kar pomeni da ima višji pretok spomladi in jeseni, nižji pretok pa poleti in
pozimi. Pozimi je zaradi nizkih temperatur potok v plitvejših predelih zamrznjen. Poleti pa se
temperature potoka gibljejo okoli 22 °C.
Slika 8: Ujet material v strugi Artišnice ob izlivu v Savinjo.

Avtor: Mlakar, T., 2011.
Na pretok neposredno vpliva še delujoča ribogojnica Štarkl, ki zajema približno tretjino vode
ob srednjem vodostaju. V preteklosti je Artišnica predstavljala pomemben vir za gospodarsko
izrabo energije. Na potoku je delovalo več mlinov in žag, ki pa so bili po 2. svetovni vojni v
celoti opuščeni. Hkrati je igral pomembno vlogo ob delovanju rudnika v Zabukovici, saj so ga
v času delovanja uporabljali za pranje premoga. Do poplav leta 2005 je poskusno obratovala
tudi druga ribogojnica za Matijevcem.
V času delovanja rudnika je bila onesnaženost potoka tako velika, da so posledice občutili
tudi kopalci v Celju. Danes potok v večini onesnažujejo gospodinjstva brez kanalizacije.
Primarni kanal kanalizacije poteka od Griž do Zabukovice 12 B in je priključen na čistilno
napravo Kasaze. Tako več kot tretjina prebivalcev porečja nima navezave na kanalizacijo v
dolini, ki je predvidena okoli leta 2015. Pri domačiji Matijevec je največje zajetje pitne vode,
nad katerim ni večjih antropogenih vplivov. Zajetja pitne vode Matijevec, Štarkel in Gaberšek
oskrbujejo približno 2800 prebivalcev naselij Pongrac, Zabukovica, Griže in Migojnice
(Štarkl, 2014).
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Slika 9: Vodno zajetje pri Matijevcu.

Avtor: Mlakar, T., 2011.
Zaradi širjenja poselitve ob sami strugi Artišnice in posledično poplav je struga od Matijevca
navzdol praktično povsod preoblikovana oziroma regulirana. S poglobitvijo struge in
utrjevanjem brežin se je nekdanja podoba Artišnice popolnoma zabrisala. Le med naseljem
Griže in izlivom v Savinjo je možno zaznati značilno meandriranje potoka. Tako je bilo leta
2010 v 10-metrskem pasu ob vodotoku (dolvodno od Matijevca) največ pozidanih površin
(okoli 43 %), gozdov okoli 28 %, 12 % mokrotnih oziroma poplavnih površin, 10 %
infrastrukturnih objektov, 6 % travnikov in 1 % sadovnjakov (Raba tal – GERK, 2010).
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Slika 10: Prevladujoča raba tal v 10 m pasu.
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2.2.2. Družbenogeografske značilnosti
Obravnavano območje spada v Krajevno skupnost Griže, ki jo na severu meji reka Savinja, na
jugu pa Gozdnik in Mrzlica. Po površini (19,86 km2) je največja krajevna skupnost v občini
Žalec. Sestavljajo jo štiri naselja (Griže, Migojnice, Pongrac, Zabukovica), ki imajo skupaj
3157 prebivalcev, kar predstavlja približno 15 % prebivalcev občine Žalec (Statistični urad
RS, 2014). Območje krajevne skupnosti je gosto poseljeno, saj na kvadratnem kilometru živi
približno 157 prebivalcev (slovensko povprečje znaša 100 prebivalcev/km2). Pomembno je
poudariti, da je zelo velika razlika med gosto poseljenem spodnjem delu doline (Griže,
Zabukovica) in zgornjem delu, ki je skoraj povsem neposeljen. Število prebivalcev se v
zadnjih šestih letih bistveno ne spreminja (Statistični urad RS, 2014). Zabukovica je s 1016
prebivalci največjo naselje v Krajevni skupnosti Griže in prav tako porečja Artišnice.
Slednje zajema približno 50 % krajevne skupnosti. V Krajevni skupnosti Griže so locirane
številne stavbe in ustanove lokalnega pomena (pošta, gasilska domova, vrtec, knjižnica,
osnovna šola, kulturni dom, gostilne, muzej, letno gledališče, trgovine itd.).
Gospodarstvo obravnavanega območja ima bogato in globoko preteklost. Milan Natek je v
knjigi Griže zapisal, da je »to območje z najstarejšimi zametki neagrarnega gospodarstva v
Spodnji Savinjski dolini« (Ježovnik, Veber, 2003, str. 256). Leta 1799 so se v rudniku
Zabukovica pričela prva odkopavanja rjavega premoga in s tem razvoj neagrarnega
gospodarstva. Število prebivalcev je v KS Griže med letoma 1820 in 1869 naraslo z 968 na
1929 (Ježovnik, Veber, 2003, str. 19). Močan razvoj je povzročil, da se je priseljevanje
razširilo tudi na poplavno ogrožena območja (sliki 11 in 13). Zaradi pomanjkanja stanovanj so
v Grižah leta 1960 zgradili blokovsko naselje, imenovano 'kolonija'. Konec 19. stoletja je v
naselju delovala tovarna keramike, hkrati pa so v dolini obratovali mlini, žage, kovaštvo in
razvijajoče se hmeljarstvo. Z zaprtjem rudnika leta 1966 je večina kvalificiranih rudarjev
našla zaposlitev v okoliških rudnikih in rudniku Velenje, ki še dandanes zaposluje številne
rudarje (Ježovnik, Veber, 2003).
Danes je gospodarstvo usmerjeno v proizvodnjo, trgovine in storitve. Največ ljudi zaposlujejo
podjetja Sigmanova d.o.o., Minerva Žalec d.d., Blaj d.o.o., VAFRA Commerce d.o.o., Sipex
d.o.o. in številni samostojni podjetniki. Nekatera podjetja (Sigmanova d.o.o., Minerva Žalec
d.d.) so svoje obrate preselila v Žalec, vendar so njihovi stari obrati ostali v dolini Artišnice.
Glavna gravitacijska središča so Žalec, Celje in Velenje, kjer je zaposlena večina prebivalcev.
Glavne dejavnosti na kmetijah so gozdarstvo, živinoreja, hmeljarstvo in nekaj manjših
vinogradov.
Dolina Artišnice je prometno dobro dostopna. Povezavo z Žalcem omogoča most čez Savinjo,
ki je v preteklosti služil tudi za prevoz premoga iz Zabukovice. Dolžina lokalnih cest v KS
Griže meri 21,2 kilometrov.
Iz franciscejskega katastra je razvidno (slika 11), da ob potoku takrat ni bilo stavb, ampak
večinoma kmetijske površine. S suburbanizacijo in deagrarizacijo po izgradnji rudnika so se
začeli ljudje naseljevati tudi na ta območja. Tako so danes ta poplavna območja Artišnice
poseljena in močno izpostavljena naravnim nesrečam (slika 12). Posledično je struga urejena,
škarpirana, betonirana in poglobljena, kar samo povečuje hitrost pretoka in zmanjšuje prostor,
ki ga je imel potok nekoč na razpolago.
Tudi v Grižah in Migojnicah se je poselitev razširila na poplavno ravnico Artišnice in na
nekoč pogozdena pobočja. Migojnice so mlajše obcestno naselje s starejšim gručastim
jedrom, medtem ko so Griže izrazito gručasto naselje (Brečko, 2006).
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Slika 11: Območje ob spodnjem toku Artišnice v franciscejskem katastru 1823–1869. Franciscejski kataster 1823–
1869, Griže.

Vir: Arhiv Republike Slovenije, 2014.

15

Slika 12: Digitalni ortofoto posnetek Griž.

Vir: Geopedia, 2014.
Izrazit razvoj Zabukovice iz agrarnega v večinsko neagrarno naselje je prikazano na slikah 13
in 14. Nekoč majhno naselje Zabukovica (Buchberg) je z razvojem rudarstva in večanjem
števila prebivalstva dobilo strukturo razloženega naselja. Širjenje naselja je potekalo
predvsem s krčenjem gozdov in kmetijskih površin. Podobno kot v Migojnicah se je poselitev
širila tako v dolino kot na pobočja Bukovice in Gozdnika. Poselitev nekoč pogozdenih
območij in doline Artišnice je povečala ogroženost zaradi zemeljskih plazov in poplav.
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Slika 13: Franciscejski kataster 1823–1869, Zabukovica.

Vir: Arhiv Republike Slovenije, 2014
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Slika 14: Digitalni ortofoto posnetek Zabukovice.

Vir: Geopedia, 2014.
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3. TEORETIČNE OSNOVE
ZEMELJSKIH PLAZOV

ZA

PREUČEVANJE

POPLAV

IN

3.1. Zemeljski plazovi
Zemeljski plazovi so naravni pojavi, s katerimi se ukvarja več različnih strok: geologija,
gradbeništvo, geografija, prostorsko načrtovanje in vodarstvo. Zato prihaja do različnih
pojmovanj in izrazoslovja, saj posamezne stroke preučujejo različne lastnosti pojmov,
pojavov in procesov. Izraz plazenje v najširšem smislu zajema vse pojave premikanja
kamenja, prsti, snega, ledu s polzenjem, plazenjem ali tokom pod vplivom težnosti
(Geografski terminološki slovar, 2005).
Zorn in Komac v monografiji Zemeljski plazovi v Sloveniji iz leta 2008 obravnavata
zemeljske plazove v najširšem smislu. Po načinu premikanja jih delita na plazenje, tok in
padanje. Pri plazenju je značilno, da se preperelina, nesprijete in trdne kamnine pod vplivom
gravitacije pomikajo v blokih, tok pa pomika delce, ki so med seboj neodvisni po pobočju
navzdol. Premikanje gradiva s prostim padanjem po zraku imenujemo padanje, ki je značilno
za trdne kamnine (Grum, 2011).
Usade, zemeljske plazove in kamnite zdrse pojmujemo kot plazenje. Razlikujejo se po sestavi
gradiva, hitrosti premikanja po pobočju, vsebnosti vlage v materialu, površini in globini
splazenega materiala (Zorn, Komac, 2008).
Izraz zemeljski plazovi je v tej nalogi opredeljen kot premik gmote kamenja, prsti, prepereline
s tokom, plazenjem ali padanjem.
V Sloveniji naj bi bilo med 7000 in 10.000 aktivnih zemeljskih plazov, kar pomeni približno
0,4 plazu na kvadratni kilometer. Četrtina med njimi ogroža infrastrukturo in objekte (Ribičič,
Buser, Hoblaj, 1994). Omeniti je potrebno, da v podatkovni bazi ni zabeleženih več tisoč
manjših zemeljskih plazov v celotni Sloveniji (Zorn, Komac, 2008).
Največji zemeljski plazovi v Sloveniji so se sprožili jeseni 1990 in 2000. Novembra 2000 sta
nastala plaz nad Logom pod Mangartom, ki je kasneje prešel v drobirski tok, in plaz Slano
blato nad Lokavcem v Vipavski dolini. Številni zemeljski plazovi so se sprožili tudi ob
močnih padavinah avgusta 2005 in septembra 2007, tudi v porečju Artišnice.
3.1.1. Vzroki in povodi za nastanek zemeljskih plazov
Zemeljski plazovi so eden vidnejših pojavov preoblikovanja površja (Ogrin, Plut, 2009). Na
prvi pogled so posledica izjemnih dogodkov, kot so potresi ali močne padavine, a to so
ponavadi le sprožitelj ali povod pobočnega procesa. Zato je potrebno ločevati med vzroki
(povzročitelji) in povodi (sprožitelji) pobočnih procesov (Zorn, Komac, 2008).
Na nestabilnost terena opozarjajo številni indikatorji, kot na primer 'pijana' drevesa, ki na
pobočjih rastejo v vse smeri (slika 15), valovito površje, razpoke na cestah in drugih objektih.
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Slika 15: Valovito površje in "pijana" drevesa v Pongracu.

Avtor: Mlakar, T., 2013
Vzroki (povzročitelji) pojava zemeljskih plazov so dejavniki, ki daljši čas delujejo na
območje sprožitve ter krhajo ravnovesje in stabilnostne razmere na pobočju. Dejavnik, ki
dokončno podre dinamično ravnovesje v sistemu, je povod (sprožitelj). Po sprožitvi se na
območju vzpostavi dinamično ravnovesje na novi ravni, ki vztraja toliko časa, dokler ga
vzroki ne privedejo do novega praga, povod pa ga potisne preko (Zorn, Komac, 2008).
Za nastanek zemeljskih plazov sta pomembna zlasti dva dejavnika (vzroka): zemeljska težnost
in trdnost kamnine. Zemeljska težnost povzroča premikanje gradiva v nižjo lego, trdnost
gradiva pa to preprečuje. Razmerje med posledicami teh dveh dejavnikov se spreminja zaradi
vsebnosti vode, ki pobočje obteži in vpliva na sprijetost gradiva. Torej, zaradi vsebnosti vode
se spremeni teža gradiva in s tem naraste sprijetost gradiva do določene meje, ki jo
opredeljuje najvišji notranji upor. Pobočje postane nestabilno in ko je upor presežen, se
gradivo po pobočju premakne v nižjo lego (Zorn, Komac, 2008). Na proženje zemeljskih
plazov lahko vpliva tudi človek.
Preglednica 1: Vzroki pojavljanja zemeljskih plazov.

VZROKI
GEOLOŠKI DEJAVNIKI
- Nestabilne kamnine in preperelinska plast,
- preperele kamnine,
- tektonsko poškodovane kamnine,
- razpoke, plastovitost in skrilavost kamnin,
- velike razlike v prepustnosti in trdnosti kamnin,
- tektonsko dvigovanje terena.
GEOMORFOLOŠKI DEJAVNIKI
- Erozija (rečna, vetrna, ledeniška)
- naklon pobočja,
- ukrivljenost pobočja,
- usmerjenost pobočja,
- gostota hidrografske mreže,
- odsotnost vegetacije.

Viri: Čarman, 2009; Grum, 2011; Komac, Zorn, 2008; Komac, 2005.
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Vzroke za pojav zemeljskih plazov lahko delimo na geološke in geomorfološke (preglednica
1). Geološki dejavniki opredeljujejo značilnosti kamninske podlage, ki vplivajo na zmanjšano
trdnost kamnin. Geomorfološki dejavniki pa s svojimi značilnostmi omogočajo hitrejši premik
gradiva po pobočju navzdol (neporaslost površja, naklon, gostota hidrogeografske mreže, ...).
Preglednica 2: Povodi zemeljskih plazov.

POVODI
NARAVNI DEJAVNIKI
Vremenski dogodki:
- intenzivne in dolgotrajne padavine,
- poplave.
Hitre temperaturne spremembe:
- izsuševanje tal,
- taljenje snega,
- tajanje in zmrzovanje tal.
Drugi naravni dejavniki:
- odstranitev vegetacije (požari, suša),
- potresi,
- vulkanski izbruhi.
ANTROPOGENI DEJAVNIKI
- Črpanje podzemne vode,
- izkopi na pobočjih ali ob vznožjih pobočij,
- kmetovanje (teresiranje pobočij, čezmerna paša),
- umetno namakanje,
- obremenitve pobočij (gradnja na nestabilnih območjih),
- odstranjevanje vegetacije (sečnja gozdov),
- odvajanje vode v tla,
- povečanje naklona pobočij,
- površinsko in podzemno rudarjenje,
- razbremenitve vznožij pobočij,
- vibracije zaradi prometa, gradbenih in vojaških aktivnosti.

Viri: Čarman, 2009; Grum, 2011; Komac, Zorn, 2008; Komac, 2005.
Med povode (sprožitelje) uvrščamo naravne dejavnike (potresi, neurja, vulkanski izbruhi ipd.)
in antropogene dejavnike (gradnja poti, sečnja, izkopi ipd.), gl. preglednica 2. Povodi so
trenutni dogodki, ki intenzivno vplivajo na razmere nekega območja ter tako za stalno
spremenijo njegovo stanje in s tem povzročijo splazitev mase (Zorn, Komac, 2008; Komac,
2005).
Najpogostejši sprožitelj zemeljski plazov so zagotovo obilne in intenzivne padavine, ki
povečajo vsebnost vode in zmanjšajo stabilnost nekega območja.
3.1.2. Vrste zemeljskih plazov
Zorn in Komac v monografiji Pobočni procesi in človek (2007) in knjigi Zemeljski plazovi v
Sloveniji (2008) opisujeta sedem vrst zemeljskih plazov. Delita jih glede na: sestavo gradiva,
hitrost plazenja, velikost, globino, način premikanja, vrsto gradiva in glede na dejavnost.
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Pri delitvi glede na sestavo gradiva je pomembno, ali se premakne samo nevezano gradivo
(preperelina) ali tudi trdna kamnina (Zorn, Komac 2008). Na območju porečja Artišnice v
večini primerov prihaja do premika nevezanega gradiva po trdni kamninski podlagi.
Glede na hitrost plazenja ločimo: trenutne zdrse, hitro plazenje (do nekaj centimetrov na
uro) in počasno plazenje (do nekaj milimetrov na uro). Plazenje lahko poteka tudi s
prekinitvami, ki so odvisne od zunanjih dejavnikov, na primer od padavin (Zorn, Komac
2008). Na pobočjih obravnavanega območja je skozi leta opazovanj možno zaznati vse zgoraj
naštete plazove.
Pri velikosti plazov razlikujemo manjše zemeljske plazove oziroma usade. Usad obsega
travno rušo in do 1 m debelo plast prepereline, ki se premakne v enem kosu in skoraj brez
deformacij. Zemeljski plaz je počasen premik gmote, ki se ob premiku premeša (Zorn, Komac
2008).
Glede na globino razlikujemo plitve zemeljske plazove (preperelina) in globoke, ki obsegajo
še matično podlago. Po inženirski-geološki razvrstitvi glede na globino plazov razlikujemo:
zdrs humusa (0 do 0,5 m), plitev plaz (0,5 do 2 m), srednje globok plaz (2 do 5 m), globok
plaz (5 do 10 m) in zelo globok plaz ( nad 10 m) (Ribičič, 2002).
Po načinu premikanja razlikujemo rotacijsko (slika 16) in translacijsko plazenje (slika 17).
Najpogostejši so rotacijski zemeljski plazovi s krožno drsno ploskvijo, ki nastanejo v
homogeni kamnini ali preperelini (glinasti, meljasti, peščeni sedementi). Za translacijske
zemeljske plazove je značilno, da je drsna ploskev vsaj približno vzporedna s pobočjem, zato
pride do premika gradiva v enem kosu (Komac, Zorn, 2007).
Zemeljske plazove razlikujemo tudi glede na vrsto gradiva (glina, melj, pesek, prod, grušč,
prst, preperelina, jalovina) (Zorn, Komac 2008). Zemeljski plazovi pogosto vsebujejo
raznoliko gradivo – tako je tudi v porečju Artišnice kjer plazovi vsebujejo preperelino, prst,
grušč in peščene sedimente.
Glede na dejavnost ločimo aktivne, umirjene in fosilne zemeljske plazove. Aktivni zemeljski
plazovi se premikajo s prekinitvami, umirjeni plazovi so mirujoči , stare ali fosilne zemeljske
plazove pa razkriva nagubano površje (Komac, Zorn, 2007).
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Slika 16: Rotacijsko plazenje.

Slika 17: Translacijsko plazenje.

Vir: Čarman, 2007,

Vir: Čarman, 2007.

3.1.3. Sestava in lastnosti zemeljskih plazov
Glavni značilni elementi sproženega zemeljskega plazu so prikazani na sliki 18.
Del, ki omejuje odlomni rob zemeljskega plazu, se imenuje zgornji odlomni rob. Nad njim so
pogoste zaledne razpoke različnih oblik in obsega (Grum, 2011). Telo plazu ali območje
plazenja je lahko vbočeno, izbočeno ali premočrtno, kar je odvisno od vrste plazu. Razpoke
vzdolž stranskih odlomnih robov nakazujejo na smer premikanja plazu. Razpoke so lahko
prečne in vzdolžne ter delijo zemeljski plaz na posamezne grude. Na le-teh lahko zasledimo
še prvotno rastlinstvo. Srednji in spodnji del plazu ima drugačne rastne razmere, kjer so
pogosti grebeni z vmesnimi kotanjami, v katerih se zadržuje voda.
V spodnjem delu plazu se gradivo akumulira, zaradi povečanega trenja se spremeni oblika
gradiva (gube, razpoke). Peta, ki omejuje spodnji del plazu, se razlije v obliki jezika ali
pahljače. Tu se gradivo nagrbanči in izrine podlago, ali pa sega čez njo in oblikuje narivni rob
(Komac, Zorn, 2007).
Slika 18: Shema sestave in lastnosti plazu.

Vir. Ribičič, 2007.
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3.1.4. Geografski učinki zemeljskih plazov
Učinki plazenja so v naravi bolj ali manj očitni kot pri večini eksogenih procesih
preoblikovanja površja. Pokrajino spremeninjajo na območju premikanja in odlaganja
gradiva, in sicer tako vizualno kot strukturno (Komac, Zorn 2007). Njihov vpliv je prisoten na
naravnogeografskih in družbenegeografskih elementih. Poznamo neposredno učinke, ki
nastanejo zaradi premikanja gradiva po pobočju, in posredne učinke, ki nastanejo ob
akumulaciji gradiva.
Najpogostejši neposredni učinki na območju porečja Artišnice so: spremembe reliefnih
oblik, nastanek razpok, spremembe na vegetaciji in prsti, poškodbe infrastrukturnih,
stanovanjskih in drugih objektov ter škoda na kmetijskih površinah.
Posredni učinki zemeljskih plazov so težje zaznavni, predvsem zaradi sprememb skozi čas.
Mednje uvrščamo: spremembe izoblikovanosti površja, zajezitev vodotokov oziroma
spremembe hidroloških razmer na mestu odložitve, spremembo prsti in vegetacije ter
spremembo mikroklime, vpliv na kulturno pokrajino in na prometna omrežja ter ovirana
hidroenergetska izraba (Komac, Zorn 2007).
3.1.5. Sanacijski ukrepi zaradi zemeljskih plazov
Sanacijski ukrepi so potrebni, ker se preventivi ne posveča dovolj pozornosti. Zato sanacija
služi zgolj kot blaženje posledic, obenem pa poskuša zagotoviti trajno stabilnost tal (Komac,
Zorn, 2007). Namesto da bi večino sredstev namenili za preprečitev posledic zemeljskih
plazov, gredo sredstva več ali manj za sanacijo prizadetih območij.
Pred pričetkom sanacije plazu je potrebno vzpostaviti monitoring plazu. Civilna zaščita,
geolog, hidrotehnik in geomehanik ter drugi strokovnjaki izvajajo operativni in strokovni
monitoring plazu. Operativni del (širjenje razpok, pogostost rušenja, jakost padavin, ...)
izvajajo člani Civilne zaščite, medtem ko strokovni del opravljajo strokovnjaki z ustrezno
opremo (geologi, geodeti, ...). Strokovni monitoring zajema napoved nadaljnjega plazenja,
izvajanje meritev premikov plazu v globini in na površini ter meritev površinskih in talnih
voda, ki namakajo plaz (Ribičič, 2002).
Med najpogostejše sanacijske postopke po Ribičiču (2002) uvrščamo:
- premestitev zemeljskih mas (zmanjšanje nagiba pobočja, obremenitev pete plazu,
razbremenitev obtežbe z odstranitvijo materiala na zgornjem delu plazu);
- odvajanje površinskih vod in dreniranje;
- stabilizacijo plazine (injektiranje z injekcijskimi masami, sežiganje plina ali tekočine v
mreži vrtin, sušenje tal in črpanje vode, zbijanje tal ali menjava materiala);
- gradbene posege (kamniti zidovi brez ali z cementnim vezivom, gabioni, skalne
zložbe, piloti...)
V porečju Artišnice so izmed zgoraj naštetih sanacijskih postopkov najpogosteje uporabili
dreniranje in postavitev kamnitih zidov s cementnim vezivom (slika 19).
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Slika 19: Saniran zemeljski plaz (2012) nasproti Matijevca.

Avtor: Mlakar, T., 2012.

3.2. Poplave
Poplave so poleg potresov najhujše naravne nesreče v Sloveniji (Natek, 2005). Ko se voda
razlije po poplavni ravnici vodotoka, lahko govorimo o poplavah. Torej so popolnoma
naraven pojav, ki nam zaradi posegov v pretok vodotokov povzroča ogromno škode.
Poplavna območja opravljajo dvojno funkcijo: v času poplav služijo kot korita poplavnim
vodam, v preostalem času pa jih uporablja človek (Natek, 1991).
3.2.1. Vrste poplav
Po Gamsu (1973) razlikujemo štiri vrste poplav, ki jim Natek (2005) dodaja še peti tip, tj.
mestne poplave. Tako razlikujemo pet vrst poplav: hudourniške poplave, nižinske poplave,
poplave na kraških poljih, morske poplave in mestne poplave.
V porečju Artišnice so prisotne zgolj hudourniške poplave. Značilnost hudourniških poplav
je njihova kratkotrajnost in izjemna silovitost. Povzročajo jih obilne in intenzivne padavine v
poletnih in jesenskih neurjih. Vode zelo hitro narastejo, prenašajo velike količine plavja, ki ga
nasipajo na vršajih ali poplavni ravnici, po nekaj urah divjanja pa upadejo (Natek, 2005). To
sicer ne drži za poplave leta 2005, ko je visoka voda zaradi opisanih razlogov v poglavju
4.2.1. vztrajala še tri dni. Lega v Posavskem hribovju, kjer se ob večjih nalivih pojavi stotine
hudourniških pritokov, močno pripomore k pretoku Artišnice.
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3.2.2. Geografski učinki poplav
Zaradi povečanega dotoka potokov ob močnejših nalivih se v nižje ležeči strugi poveča pretok
do te mere, da voda prestopi bregove in nastanejo hudourniške poplave. Na povišanje
vodostaja vplivajo tudi predhodna namočenost podlage, reliefna izoblikovanost površja ter
splet geoloških, hidrogeoloških, pedoloških in vegetacijskih dejavnikov (Komac, Natek, Zorn,
2008). Dodatne ovire na poti vodnega toka, bodisi mostovi ali zemeljski plazovi, še dodatno
pripomorejo k obsežnejšemu razlivanju na poplavna območja.
Posledice poplav oziroma učinke poplav, ki jih je hudourniška poplava povzročila v naravnem
okolju in na družbeni lastnini, delimo na naravnogeografske in družbenogeografske.
Med naravnogeografske učinke spadajo: poglabljanje struge, erozija bregov, aktiviranje
hudourniških grap in erozijskih žarišč, prestavitev struge, zajezitev struge s plavjem, razlitje
po poplavni ravnici, vršajska akumulacija, poškodbe vegetacije in prsti, akumulirane rečne
naplavine, spremenjena morfologija in hidrološke značilnosti vodotoka ter sprememba prsti in
vegetacije.
Družbenogeografski učinki pa so poškodbe na infrastrukturi, škoda na kmetijskih površinah,
poškodovani ljudje ali smrtne žrtve, poslabšana kakovost pitne vode, oteženi življenski pogoji
in onemogočeno vsakdanje delovanje zaradi poplav.
3.2.3. Sanacijski ukrepi zaradi erozijskega delovanja vodotoka in poplav
Vodotoke pogosto sanirajo z razširitvijo in poglobitvijo struge, oblaganjem in utrjevanjem
brežin s kamnitimi zidovi. Z naštetimi ukrepi se zmanjšuje erozija v strugi in poveča
pretočnost. Pretok v strugi se lahko poveča z enostavnimi posegi, kot sta čiščenje in redno
vzdrževanje struge, kar je od leta 2005 v strugi Artišnice redna praksa. Za zmanjšanje pretoka
pa se uporablja gradnja prečnih objektov, kot so pragovi (slika 20), jezovi in brane.
Slika 20: Razširjena struga in niz pragov pri ribogojnici Štarkl, Pongrac 104.

Avtor: Mlakar, T., 2011.
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4. ZNAČILNOSTI PLAZOVITIH
OBMOČIJ V DOLINI ARTIŠNICE

IN

POPLAVNO

OGROŽENIH

Naravni dogodki so v porečju Artišnice precej pogost pojav. Voda se iz številnih potokov, ki
nastanejo ob obilnem deževju, steka v glavno dolino in tako povzroča hudourniške poplave.
Praviloma nevarnost povzročijo večji poletni in jesenski nalivi, ki poleg poplav sprožijo še
številne zemeljske plazove. S poselitvijo ljudi na ogrožena območja smo začeli izjemne
naravne dogodke obravnavati kot naravne nesreče, saj je sedaj nevarnosti izpostavljen človek
in njegova imovina.
Slika 21: Plazovito pobočje ob Dolgem potoku.

Vir: Mlakar, T., 2013.

4.1. Zemeljski plazovi in poplave v dolini Artišnice v preteklosti
Zapisi o prvih naravnih nesrečah na obravnavanem območju segajo v leto 792, ko se je
zgodila velika poplava (Ježovnik, Veber, 2003). V Novem tedniku iz leta 1970 zasledimo
skrbi občanov zaradi erozije in odnašanja zemlje ob vodotoku Artišnica.
Na območju Spodnje Savinjske doline je bilo v preteklem stoletju več hudih poplav (1901,
1925, 1926, 1933, 1954, 1990, 1998), vendar podrobnejših zapisov o poplavah in zemeljskih
plazovih na območju Artišnice nisem zasledil. Potrebno je upoštevati, da so naselja v porečju
Artišnice dovolj oddaljena od poplavnega območja Savinje, ki se ob poplavah razlije
predvsem na levo stran. To seveda ne pomeni, da se v teh letih tu niso pojavljale poplave in
zemeljski plazovi. Ob poplavah leta 1998 je Artišnica v Zabukovici prestopila bregove in
zalila kletne prostore dveh stanovanjskih hiš. Poškodovane so bile številne lokalne ceste na
območju Griž, kjer je voda tudi zalila več stanovanjskih hiš (Uprava RS ..., 1998).
Spodnjo Štajersko in Posavje so avgusta 2005 zajeli močni nalivi, ko je ponekod lokalno
zapadlo več kot 150 mm dežja. Prišlo je do poplav in sproženja številnih zemeljskih plazov.
Posledice tega neurja so podrobneje opisane v poglavju 4.2.
Septembra 2007 je območje zajelo obilnejše deževje, ki je povzročilo močnejše hudourniške
poplave v severnem delu občine Žalec. Pod pokopališčem v Grižah se je sprožil plaz na
27

površini 50 x 20 m, ki so ga v začetku leta 2008 v celoti sanirali. Cena sanacije plazu je
znašala okoli 60.000 evrov.
Slika 22: Saniran plaz pod pokopališčem v Grižah.

Avtor: Mlakar, T., 2012.
Zadnje neurje, ki je prizadelo celotno Slovenijo, je bilo 17. septembra 2010. V porečju
Artišnice je v dveh dneh padlo okoli 200 mm padavin na kvadratni meter (Vremensko društvo
ZEVS, 2014). Večje škode, tudi po zaslugi številnih del in sanacij na potoku od leta 2005, ni
bilo. Nad naseljem Zabukovica je bilo potrebno čiščenje podrte podrasti in odstranitev plavin.
Voda je zalila dva objekta v Zabukovici in garažo v Pongracu (Uprava RS ..., 2010).
V zadnjih štirih letih tako močnih nalivov, kot so bili v letih 2005, 2007 in 2010, nismo bili
deležni. Letos je največja količina padavin v enem dnevu znašala 70 mm (19. januarja) in
hudourniški potok Artišnica je skokovito narastel, kot je razvidno iz slike 24. Pri letnem
gledališču Limberk je 19. januarja 2014 Artišnica tudi močno narastla, kljub samo 70 mm
padavin (slika 23).
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Slika 23: Artišnica ob Limberku 19. januarja 2014 ob 13.15.

Avtor: Mlakar, T., 2014.
Slika 24: Artišnica ob vstopu v Griže 19. januarja 2014 ob 13.12.

Avtor: Mlakar, T., 2014.
V porečju Artišnice je v bazi podatkov občine Žalec evidentiranih 25 zemeljskih plazov. Na
podlagi terenskega pregleda območja sem našel še en zemeljski plaz. Slika 25 prikazuje karto
evidentiranih zemeljskih plazov in naklonov v porečju Artišnice. Iz karte je razvidno, da je
lega skoraj vseh plazov v spodnjem delu pobočij.
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Slika 25: Karta naklonov in evidentiranih plazov.
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4.2. Neurje avgusta 2005
V noči na 21. avgust so nekatere dele države zajele zelo močne padavine. Iz jugovzhodne
Slovenije se je dež razširil nad osrednjo in del vzhodne Slovenije. Rekordne jakosti in
količine padavin so bile izmerjene v Posavju, Krškem, Murski Soboti in na Lisci. Močno so
narasli pretoki potokov v jugovzhodni Sloveniji, Posavju, na širšem celjskem območju in
območju Laškega (ARSO, 2005).
Vremenska situacija
20. avgusta je bilo nad Srednjo Evropo, severnim Sredozemljem in Balkanom plitvo območje
zračnega tlaka, z jedrom hladnega in vlažnega zraka v višinah. Zvečer so državo z
jugozahodnim vetrom zajele lokalne padavine, plohe in nevihte. Ponoči so močni nalivi zajeli
spodnjo Štajersko in Posavje, kjer je lokalno padlo več kot 150 mm dežja. Naslednje tri dni je
prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami in nevihtami. Najvišje dnevne
temperature so se gibale med 16 in 22 °C.
Po izjavah domačinov je bila takratna vremenska situacija popolnoma drugačna kot ob
padavinah leta 2007 in 2010. Pravijo, da se je leta 2005 utrgal oblak, ki je prišel v porečje
Artišnice med Mrzlico in Kamnikom ter nato povzročil obilne padavine v povirnem delu
porečja. Leta 2007 in 2010 naj bi bila pot oblakov po drugi strani Kamnika in tako ni prineslo
obilnih padavin v zgornji del porečja.

Slika 26: Satelitska slika 22. 8. 2005 ob 14. uri.

Vir: ARSO, 2005.
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4.2.1. Geografski učinki neurja avgusta 2005
Avgustovsko neurje je v občini Žalec povzročilo največ škode prav v porečju Artišnice. O
tem pričajo številne poškodbe na infrastrukturi (ceste, mostovi, gozdne poti), stanovanjskih
objektih in ob njih ter na kmetijskih površinah. Poškodovani so bili vodovodi in kanalizacija.
Prišlo je do prekinitev dobave električne energije in motene oskrbe s pitno vodo.
Voda je zaradi obilnih padavin in zapolnjene struge skoraj na celotnem odseku od vodnega
zajetja Matijevec do Zabukovice prestopila bregove. Najbolj je bilo prizadeto prav slednje
območje, kjer se vodni strmec močno zmanjša. Hudourniške poplave so poškodovale in
porušile 11 mostov, več cest je bilo neprevoznih. Artišnica je med Grižami in Zabukovico
spodjedla cesto v dolžini 950 metrov ter jo večji del odnesla. V Zabukovici in Pongracu je
poplavilo več hiš, 16 hiš pa je bilo odrezanih od doline. Voda je skupno poplavila 54
stanovanjskih objektov. Štirje večji plazovi v Pongracu ter Zabukovici so ogrozili
stanovanjske hiše, prijavljenih je bilo še 15 plazov ter 100 zdrsov zemlje (Bračko, 2006;
Uprava RS ..., 2005: Občina Žalec, 2005).
Vsaj približno predstavo uničujoče moči hudourniškega potoka leta 2005 prikazuje slika 27.
Podobno je bilo pri drugi poskusni ribogojnici dolvodno od Matijevca, kjer je voda skozi
pritlično okno objekta nanesla večje količine materiala. Zaradi polnega vodonosnika v
Gozdniku in posledično stalnega pritoka v Artišnico naj bi vodostaj Artišnice vztrajal še tri
dni po neurju (Štarkl, 2014).
Slika 27: Ribogojnica Štarkl pred in med neurjem 2005 ter leta 2011.

Vir: Štarkl S., 2008; Mlakar, T., 2012.
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Slika 28: Obseg poplav leta 2005.

Slika 28 prikazuje najbolj prizadeto območje ob poplavah leta 2005. Na tem območju je
poplavilo okoli 15 objektov, porušilo 2 mostova in naplavilo ogromne količine materiala
(slika 29).
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4.2.2. Vrednotenje škode
Avgustovsko neurje je najbolj prizadelo krajevni skupnosti Griže in Liboje. Po podatkih
občine Žalec je celotna škoda znašala okoli 5,7 miljonov evrov.
Neurje je povzročilo največ škode na komunalni infrastrukturi, zasebnih objektih, zemljiščih
in pridelkih (Občina Žalec, 2005).
Najdražja prioritetna dela po neurju so bila dela na infrastrukturi (ceste, mostovi, dovozne in
gozdne poti), stanovanjskih objektih in sanaciji plazov ter vodovodnem in kanalizacijskem
omrežju.
Preglednica 3: Vrednost sanacijskih del po neurju 2005 v občini Žalec.

Ceste
Zemeljski plazovi
Vodovod in kanalizacija
Mostovi
Skupaj

Vrednost (v €)
292.000
288.000
41.700
15.400
637.100

Vir: Občina Žalec, 2005.

4.2.3. Odpravljanje škode in sanacija
Neurje avgusta 2005 je v občini Žalec povzročilo veliko škode. Občina je s pomočjo
prostovoljnih gasilskih društev in z zunanjimi izvajalci del izvedla najnujnejša dela v okviru
intervencij, ki so zajemale vzpostavitev prevoznosti cest in začasnih strug, čiščenje mulja,
zavarovanja objektov pred erozijskim delovanjem voda in plazenjem tal (Občina Žalec,
2005).
Slika 29: Naplavina pri ribogojnici Štarkl nekaj dni po neurju.

Vir: Štarkl, 2005.
Najprej so sanirali lokalne ceste in javne poti ter enega od uničenih mostov. V nadaljevanju so
izvedli geološke raziskave plazov in uredili brežine Artišnice ob cestah (Občina Žalec, 2005).
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Vlada RS je občini Žalec dodelila 33.400 evrov sredstev za poplačilo poškodovane opreme v
času reševanja in stroškov intervencijskih del. Prav tako je bila Upravi RS za zaščito in
reševanje posredovana dokumentacija z zahtevkom za povrnitev škode, ki je nastala na
opremi prostovoljnih gasilskih društev (18.000 evrov). Istočasno so posredovali tudi
dokumentacijo z računi za intervencijska dela zunanjih izvajalcev (15.400 evrov) (Občina
Žalec, 2005).
Po popisu nujnih sanacijskih del je občina pripravila predlog intervencijskih in sanacijskih del
za leto 2006, v katerem so bile predvidene izvedbe naslednjih sanacij v porečju Artišnice:
- vodovodni in kanalizacijski sistemi;
- sanacija lokalne ceste Zabukovica–Matke;
- sanacija lokalne ceste Griže–Zabukovica;
- sanacija lokalne ceste Liboje–Zabukovica;
- sofinanciranje mostu Dvanajščak in Drugovič;
- sanacije plazov:
o Britošek Aleksandra, Pongrac 86;
o Knap Darinka, Zabukovica 89;
o Jagar Ivan, Pongrac 120;
o Štarkl Martin, Pongrac 126;
o Pražnikar Marko in Krajšek Saša, Pongrac 137;
o JP 990771 Britna sela.
Slika 30: Saniran zemeljski plaz, Pongrac 137.

Avtor: Mlakar, T., 2013.
Na podlagi geoloških poročil je bila določena prioriteta izvajanja sanacij (Občina Žalec,
2005).
Revizije geološko-geotehničnih poročil s predlaganimi sanacijami so opravljali Ministrstvo za
okolje in prostor, ARSO ter Sektor sanacij naravnih in drugih nesreč (Občina Žalec, 2005).
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Za nadaljnja dela je Vlada RS v letu 2006 namenila sredstva za izvedbo sanacijskih ukrepov,
vendar šele potem ko je občina iz rezerve proračuna za leto 2006 zagotovila 1,5 %
proračunskih sredstev (Občina Žalec, 2005). Na območju med Matijevcem in Zabukovico so
večino sanacijskih del opravili leta 2008. Sanacijska dela v letu 2008 so zajemala utrditev
brežin, poglobitve struge in postavitev pragov, razširitev struge (na 4 m, kjer je bilo to
možno), obnove cest, izgradnjo dveh bran (Pongrac 142 in Pongrac 110).
Slika 31: Brana v Pongracu 142 maja 2012 (levo) in marca 2013 (desno).

Vir: Mlakar, T., 2012, 2013.
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5. OCENA OGROŽENOSTI ZARADI POPLAV IN ZEMELJSKIH
PLAZOV
5.1. Pojem ogroženosti
Naravni dogodki, kot so poplave in zemeljski plazovi, ogrožajo človeka zaradi nepremišljenih
posegov v naravo.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 64/1994) pojem
ogroženost opredeljuje kot resnično ali občuteno izpostavljenost ljudi, živali, premoženja,
kulturne dediščine in okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč. Pojem ogroženosti
zajema družbenogeografski vidik in fizičnogeografski vidik.
Torej je za ogroženost dovolj že občutek izpostavljenosti človeka nekemu naravnemu
dogodku, za katerega ni potrebno, da se je že zgodil (Natek, 2011).

5.2. Metodologija izdelave ocen ogroženosti
Ocena ogroženosti nekega območja služi kot preventiva v boju proti naravnim nesrečam. Z
nadaljnjim terenskim delom je moč ugotoviti ogroženost posameznih objektov. Za
ugotavljanje ogroženih območij je potrebno natančno poznavanje naravnih procesov (Komac,
Zorn 2007).
Poznamo več metod izdelave kart ogroženosti: neposredne (kvalitativne) in posredne
(kvantitativne). Za uporabo neposrednih metod je potrebno terensko kartiranje in veliko
strokovnega znanja ter izkušenj, zato so rezultati natančnejši.
Pri uporabi posrednih metod izdelujemo model s pomočjo geografskih informacijskih
sistemov. Služijo kot podlaga za nadaljnje terensko delo in zato niso primerni za dokončno
vrednotenje ogroženosti. Posredne metode delimo na deterministične in probabilistične. Pri
uporabi deterministične metode so karte ogroženosti subjektivnejše od probabilističnih, saj so
pri izdelavi upoštevane posredno določene dominantne pokrajinske prvine. Za izdelavo
zemljevidov s probabilističnimi metodami uporabljamo intenzivnost in ražširjenost procesov s
primerjavo dejanskega stanja, na primer zemeljskih plazov, ki so se v preteklosti v pokrajini
že sprožili (Komac, Zorn, 2007).
5.2.1. Metodologija izdelave ocene ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v dolini
Artišnice
Za izdelavo karte ocene ogroženosti sem izbral deterministično metodo ponderiranja vplivnih
dejavnikov v kombinaciji s terenskim delom. Enako metodo sta v delu z naslovom
Deterministic modeling of landslide and rockfall risk uporabila Zorn in Komac (2004).
Karta je bila izdelana v programskem orodju ArcMap, s postopkom Weighted Overlay. Delni
zemljevidi so bili izdelani na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin 5 x 5 (DMNV5),
rabe tal 2014, osnovne geološke karte SFRJ in podatkov občine Žalec.
V ArcMapu sem najprej izdelal karte naklonov, ukrivljenosti površja, ekspozicij površja,
geološke podlage in rabe tal. To so hkrati tudi glavni vplivni dejavniki za pojav zemeljskih
plazov, ki sem jih kasneje ponderiral oziroma utežil. Med vplivne dejavnike spadajo tudi
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maksimalne 24-urne padavine, ker za tako majhno območje ni primernih podatkov. Zato
lahko predpostavljamo, da pri rezultatu ocene ogroženosti zaradi tako majhnega porečja ne bi
prišlo do bistvenih razlik.
V naslednjem koraku sem z ukazom reclassify na vsaki karti posebej (od 1 do 10) določil
pomembnost posameznih dejavnikov za pojav zemeljskih plazov. Tako sem pri karti
ukrivljenosti površja upošteval, da se največ plazov sproži na vbočenih delih (10) in najmanj
na ravnih (0) (Komac, Zorn, 2010). Na geološki karti sem upošteval, da se največ plazov
sproži na klastičnih kamninah (10). Pri rabi tal sem izpostavil varovalno vlogo gozdov (1) in
intenzivno obdelana pobočja ter vode (9–10). Pozidanim površinam sem izjemoma dal
vrednost 5, saj je odvisna od kvalitete gradnje. Pri karti naklonov so se vrednosti višale z
naklonskimi stopinjami. Za ekspozicijo površja je pomembna vloga osojnih pobočij, kjer je
več gozda in posredna vloga Sončevega sevanja, ki vpliva na vlažnost pobočij. Tako so v
Sloveniji plazovi najpogostejši v jugovzhodnih, južnih (10) in jugozahodnih legah.
Glede na pomembnost petih vplivnih dejavnikov je vsak obtežen s ponderjem oziroma utežjo.
Preglednica 4 prikazuje uporabljene uteži za posamezne vplivne dejavnike. Uteži so določene
na podlagi ugotovitev Komaca in Zorna iz leta 2010 v članku Statistično modeliranje plazov v
državnem merilu (2010). V njem sta uteži določila na podlagi dognanj iz evidence plazov v
Sloveniji.
Preglednica 4: Uteži, uporabljene pri izdelavi zemljevida ogroženosti zaradi zemeljskih plazov z metodo
ponderiranja.

Vplivni dejavnik
Geološka podlaga
Naklon
Raba tal
Ukrivljenost površja
Ekspozicija površja

Utež [%]
35
25
25
10
5

V naslednji fazi izdelave karte ogroženosti zaradi zemeljskih plazov sem z ukazoma
Weighted Overlay in Weighted Sum uporabil delne karte s ponderiranimi vplivnimi dejavniki.
Dobljen rezultat med vrednostjo 1 in 10 je predstavljal možnost plazenja. Dobljene vrednosti
so odvisne od lestvice, ki jo predhodno uporabimo pri klasificiranju (reclassify). Nato sem
dobljene vrednosti, ob upoštevanju statistične razporeditve, razdelil na tri kategorije (stopnje
ogroženosti), ki predstavljajo možnost nastanka zemeljskih plazov.
Za preverjanje natančnosti te metode sem dobljeno karto prekril s točkami evidentiranih
plazov.
Karta ogroženosti zaradi zemeljskih plazov je popolnejša, ko na zemljevid plazovitih območij
položimo družbenogeografske podatkovne sloje (Grum, 2011).
5.2.2. Metodologija izdelave ocene poplavne ogroženosti
Karto poplavne ogroženosti sem izdelal po neposredni metodi, in sicer s terenskim
kartiranjem ter pogovorom z domačini o dejanskem obsegu poplavnih vod ob neurju leta
2005. Določil sem točke dosežene višine poplavnih voda 2005, na tej podlagi pa obseg
poplavnih voda.
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5.3. Ocena ogroženosti zaradi zemeljskih plazov
Za nastanek zemeljskih plazov so najpomembnejše ugodne geološke in reliefne razmere,
predvsem v hribovitih in gričevnatih pokrajinah. Potencialno nevarna so vsa tista območja, ki
so zgrajena iz mehkih nekarbonatnih kamnin (peščenjak, zbiti pesek) ali drugih neprepustnih
kamnin. Zemeljski plazovi so pogosti v klastičnih kamninah, kot so peščenjak, fliš in lapor, ki
hitreje preperevajo in tvorijo debelo preperelino. V apnencih in dolomitih zemeljskih plazov
praktično ne najdemo. Prav tako je za plazenje pomemben večji naklon, vsebnost vode,
nagnjenost kamninskih plasti in bližina vodotokov. Plazenje je manj verjetno na trdih
kamninah, kjer je pobočje stabilno tudi, kadar je naklon večji od kota notranjega trenja (Zorn,
Komac, 2008).
Ocena ogroženosti zaradi zemeljskih plazov na območju doline Artišnice je podana v treh
razredih:
- majhna ogroženost (1–3);
- zmerna ogroženost (3–6);
- velika ogroženost (6–10).
Manj ogrožena območja
Območja majhne ogroženost zaradi zemeljskih plazov zavzemajo 39 % porečja Artišnice.
Obsegajo pobočja pod Gozdnikom in med Mrzlico in Gozdnikom, ki so prekrita z gozdom in
imajo srednje velike naklone med 15 in 25 stopinjami. Gre za območja iz karbonatnih
kamnin. Obsegajo tudi ravninska območja v srednjem in spodnjem delu porečja. Iz slike 32 je
razvidno, da je na območjih z velikimi nakloni večinoma gozd, ki potrjuje svojo varovalno
vlogo tudi na večjih naklonih. Od skupno 1067 stavb v porečju jih je 484* vsaj delno na manj
ogroženih območjih.
Zmerno ogrožena območja
Zmerno ogrožena območja pokrivajo 47 % površja porečja Artišnice. Obsegajo gozdnata
območja z visokimi nakloni na apnencu in dolomitu ter območja, kjer leži največ naselij in
nasadov. Ob deforestaciji zmerno ogroženih območij na velikih naklonih lahko govorimo o
potencialno zelo ogroženih območjih. V zmerno ogroženih območjih vsaj delno leži 838*
stavb, kar predstavlja dobrih 78 % vseh stavb.
Zelo ogrožena območja
Območje največje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov je na sliki 32 označeno z oranžno
barvo. Območje pokriva 14 % porečja. V celotnem porečju imajo zelo ogrožena območja
majhen delež gozda in se nahajajo v višjih nadmorskih višinah na apnencu in dolomitu ter
laporju v nižjih nadmorskih višinah. 23 od skupno 26 evidentiranih plazov se nahaja na zelo
ogroženih območjih. V večini gre za pobočja z južnimi in jugovzhodnimi ekspozicijami.
Zaradi zemeljskih plazov sta najbolj ogroženi naselji Pongrac in Zabukovica. Najbolj
ogrožena je celotna cesta ob Artišnici od Britnih sel do križišča za Gozdnik in Mrzlico. Hkrati
se na tej relaciji nahaja največ ogroženih stanovanjskih hiš zaradi zemeljskih plazov. Skupno
na zelo ogroženih območjih vsaj delno leži 358* stavb oziroma dobrih 33 % vseh stavb v
porečju Artišnice.
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*Stavbe so uvrščene v razrede ogroženosti kadar se del stavbe dotika enega ali več razredov
ogroženosti. Zato je skupno število stavb po razredih ogroženosti večje, kot je število vseh
stavb v porečju.
Preglednica 5: Ogroženost zemljiških kategorij zaradi zemeljskih plazov.

Raba tal
Njiva
Hmeljišče
Nasadi (vinograd, sadovnjak)
Travniki
Neobdelano kmetijsko zemljišče
Gozd
Pozidano zemljišče
Voda
Odprto zemljišče
SKUPAJ

Majhna
ogroženost (ha)
9,44
0,00
8,00
0,00
0,12
343,94
23,98
0,00
0,00
385,48

Zmerna
ogroženost (ha)
0,32
0,01
33,04
61,65
1,37
343,15
39,10
0,15
0,00
478,79

Velika
ogroženost (ha)
0,00
0,00
4,48
103,43
0,82
15,68
10,17
1,19
0,02
135,79

S pomočjo programa ArcMap in ukaza Tabulate area sem izdelal preglednico 5, ki prikazuje
ogroženost zemljiških kategorij zaradi zemeljskih plazov. V podlagi sem uporabil karti
ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v treh razredih in rabo tal 2010 ter s pomočjo ukaza
Tabulate area izračunal površine ogroženih zemljiških kategorij v vseh treh razredih.
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Slika 32: Karta ogroženosti zaradi zemeljskih plazov.
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5.3.1. Primerjava karte ogroženosti zaradi zemeljskih plazov s podatki občine
Žalec
Geološke-geomehanske strokovne podlage za pogojno stabilna, labilna in aktivna plazovita
območja v občini Žalec je leta 2008 izdelalo podjetje Geosvet Celje d.o.o.
Iz slike 33 je razvidno, da se večina pogojno stabilnih območij prekriva s plazovno zelo
ogroženimi območji, kar pomeni da je podjetje Geosvet Celje d.o.o. uporabilo podobno
metodo za ugotovljanje plazovne ogroženosti. Kljub temu ugotovaljam, da velik delež
plazovno zelo ogroženih površin ni zajetih v občinske podatke, kar lahko predstavlja problem
pri nadaljnjem prostorskem načrtovanju.
Slika 33: Karta ogroženosti zarad zemeljskih plazov – primerjava s podatki občine Žalec.
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5.4. Ocena poplavne ogroženosti
Poplavno ogrožena območja glede na obseg poplav ob neurju 2005
Območja poplavne ogroženosti pokrivajo 1,6 % celotnega porečja. Poplavna ogrožena
območja lahko razdelimo na 3 enote:
- Dolgi potok–Zabukovica (9,76 ha);
- Zabukovica–Griže (6,16 ha);
- Griže (0,22 ha).
Na poplavno ogroženih območjih je lociranih 63 stavb, od tega so štiri stavbe v tretji enoti, 26
stavb v enoti Zabukovica–Griže in 33 stavb v enoti Dolgi potok–Zabukovica. Stavbe, ki ležijo
na poplavno ogroženih območjih so na slikah 34 in 35 označene z rdečo barvo.
Poplavno ogroženi so odseki cest Dolgi Potok–Matijevec, Zakamnik–Štarkl ter Zabukovica–
Griže v skupni dolžini približno treh kilometrov.
Potrebno je poudariti, da se je poplavna ogroženost z izvedenimi sanacijami ob Artišnici od
leta 2005 do danes ponekod spremenila.
Preglednica 6: Zemljiške kategorije na poplavno ogroženih območjih leta 2005 v porečju Artišnice.

Raba tal
Njiva
Nasadi (vinograd, sadovnjak)
Travniki
Neobdelano km. Zemljišče
Gozd
Pozidano zemljišče
Voda
SKUPAJ

Površina (ha)
0,95
0,76
5,84
0,15
2,10
5,28
1,07
16,14

Delež površina poplavnega
območja (%)
6
5
36
1
13
33
6
100

Preglednica 6 je bila izdelana po enaki metodologiji kot preglednica 5. Prikazane so površine
posameznih zemljiških kategorij na poplavnih območjih leta 2005. Največjo površino
poplavljenih območij sestavljajo travniki, gozd in pozidana zemljišča (82 %).
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Slika 34: Karta poplavne ogroženosti.
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Slika 35: Karta poplavne ogroženosti 2.
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5.5. Sintezna karta poplavne ogroženosti in ogroženosti zaradi zemeljskih plazov
Slika 36: Karta poplavne ogroženosti in ogroženosti zaradi zemeljskih plazov.

Sintezno karto poplavne ogroženosti in ogroženosti zaradi zemeljskih plazov (slika 36)
sestavljajo poplavno ogrožena območja in plazovno ogrožena območja. Vijolična barva
izpostavlja 421* stavb, ki ležijo na zelo ogroženih območij zaradi zemeljskih plazov in
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poplavno ogroženih območjih. Analiza sintezne karte potrjuje prvo hipotezo zaključne
seminarske naloge. Zato jo lahko preoblikujem, in sicer da geološka zgradba in reliefna
razgibanost predstavljata veliko nevarnost za pojav poplav in nič manjšo nevarnost za pojav
zemeljskih plazov.

6.
UPOŠTEVANJE NEVARNOSTI POPLAV IN ZEMELJSKIH
PLAZOV V PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ŽALEC
6.1. Občinski prostorski načrt občine Žalec
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec je bil sprejet 29. 7. 2013. Občinski
prostorski načrt je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje (Odlok o OPN Žalec,
2013).
V 8. členu se kot eden glavnih ciljev prostorskega razvoja navaja varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami. 35. člen navaja območja sanacije razpršene gradnje, za katera se med
kriteriji upoštevajo tudi potencialno ogrožena območja. V porečju Artišnice se nahajajo
naslednja štiri območja: Pongrac PG_1 in PG2, Zabukovica ZA1 ter Griže/Migojnice GR1
(Odlok o OPN Žalec, 2013).
54. člen, ki govori o upravljanju z vodami, med drugim opredeljuje zaščito vodnih virov,
izboljšanje odtočnega režima, nadaljevanje urejanja vodotokov na najbolj kritičnih mestih,
odpravljanje posledic erozije in hudourniškega delovanja. Kot ukrepi so navedeni načrtovanje
protipoplavnih ukrepov na Savinji, Ložnici in ostalih vodotokih in zagotavljanje dolgoročnih
in trajnih protierozijskih ukrepov (Odlok o OPN Žalec, 2013).
60. člen opredeljuje območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ta območja
zajemajo poplavna območja v občini Žalec, kjer med pomembnejše vodotoke uvrščajo tudi
Artišnico. Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni
razredi poplavne nevarnosti, je potrebno upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za
posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih ogroženih zaradi poplav. Ker na
območju Artišnice ni izdelane karte poplavne nevarnosti, so za ta območja dopustne samo
rekonstrukcije in vzdrževanje objektov, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo
poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda (106. člen). 104. člen sicer
navaja, da je v 5-metrskem pasu od meje vodnega zemljišča na vodotokih II. reda (Artišnica),
potrebno za vsako gradnjo pridobiti vodno soglasje (Odlok o OPN Žalec, 2013).
O zaščiti pred poplavami govori 106. člen, ki določa omilitvene ukrepe za zmanjšanje
poplavne ogroženosti za izvedbo posegov v prostor, ki povečuje obstoječo stopnjo
ogroženosti. Omilitveni ukrepi morajo biti izvedeni pred začetkom izvedbe posega v prostor
(Odlok o OPN Žalec, 2013).
Na erozijskih in plazljivih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture ter
dejavnosti oziroma prostorskih ureditev, ki bi lahko povzročile ali povečale ogroženost
prostora. Dovoljeni so posegi, ki služijo stabiliziranju terena na podlagi geološkegageomehanskega poročila (108. člen). Na aktivno plazljivih območjih gradnja objektov ni
dopustna. Na ostalih saniranih ali labilnih območjih pa je gradnja dopustna le v primeru
uspešno opravljenega geološkega-geomehanskega pregleda (Odlok o OPN Žalec, 2013).
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Na podlagi občinskega prostorskega načrta (slika 37) in karte poplavne ogroženosti bom
ovrgel ali potrdil drugo hipotezo zaključne seminarske naloge. Ali sta bili poselitev in raba tal
v preteklosti bolje prilagojeni poplavnem območju kot danes, sem ugotovil tudi s pomočjo
franciscejskih katastrov, ki prikazujejo poselitev 190 let nazaj. Zato sem za primerjavo z
današnjo poselitvijo in njeno predvideno širitvijo prekril izsek občinskega prostorskega načrta
in izdelane karte ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in poplav (slika 38).
Na podlagi analize izdelanih kart poplavne ogroženost in ogroženosti zaradi zemeljskih
plazov ugotavljam, da so poseljena območja v porečju Artišnice ogrožena zaradi poplav in
plazov. Poplavna ogroženost je sicer površinsko manjša, a zato nič manj pomembna. Ob
prekritju izseka iz Občinskega prostorskega načrta s kartama poplavne ogroženosti in
ogroženosti zaradi zemeljskih plazov ugotavljam naslednje:
-

naselji Zabukovica in Pongrac se skoraj v celoti nahajata na območjih ogroženih
zaradi zemeljskih plazov, deli Pongraca ob vodotoku so tudi poplavno ogroženi;

-

za območja največje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v Pongracu in Zabukovici
je predvidena sanacija razpršene gradnje oziroma omejitev razpršene gradnje na
ogroženih območjih;

-

na območjih največje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v Pongracu se večinoma
nahajajo kmetijska zemljišča brez gozdnega pokrova;

-

na območjih zmerne ogroženosti zaradi zemeljskih plazov v Grižah, Migojnicah in
Zabukovici je predvidena širitev obstoječih stanovanjskih površin;

-

na poplavno ogroženih območjih med Grižami in Zabukovico je predvidena širitev
obstoječih stanovanjskih površin;

-

na poplavno ogroženem območju Pongrac ni predvidene širitve naselij.

Ob analizi kart poplavne ogroženosti in ogroženosti zaradi zemeljskih plazov ter primerjavi s
Občinskim prostorskim načrtom ugotavljam, da se na območjih z aktivnimi plazovi ne
načrtuje nove širitve naselij. Na plazovno zelo ogroženih območjih pa je širitev naselja
Zabukovica vseeno predvidena. V primeru širitve naselij na ogrožena območja je prvotno
potrebno izvesti geološko-geomehanska presojo.
Omejitev gradnje na poplavno ogroženih območjih ni, saj karte poplavne nevarnosti za
porečje Artišnice niso bile izdelane. Kljub temu je predvidena širitev na poplavna ogrožena
območja med Zabukovico in Grižami. Torej potrjujem, da sta bili poselitev in raba tal v
preteklosti bolje prilagojeni poplavnem območju kot danes in da je zato danes poplavna
ogroženost večja.
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Slika 37: Izsek iz občinskega prostorskega načrta Žalec.
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Slika 38: Karta ogroženosti namenske rabe zemljišč.

* Ob prekritju Občinsko prostorskega načrta s slojem ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in
poplav je kot dopolnilo zaradi slabe vidljivosti dodana slika 37.
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6.2. Predlogi za zmanjšanje škode ob pojavu zemeljskih plazov in poplav v
dolini Artišnice v prihodnosti
Na območju doline Artišnice predlagam naslednje ukrepe za zmanjšanje ogroženosti zaradi
poplav in zemeljskih plazov:
-

prepovedati širjenje naselij na poplavno ogrožena in zaradi zemeljskih plazov
ogrožena območja;

-

prilagoditi način gradnje novih objektov na ogroženih območjih (stanovanjski bloki,
nepodkletene stavbe, škarpe, ...);

-

upoštevanje varovalne vloge gozdov ter pogozditi zaradi zemeljskih plazov ogrožena
območja, predvsem v Pongracu, kjer so na golih plazovno ogroženih pobočjih namesto
gozdov predvidena kmetijska zemljišča;

-

postaviti vodomerno in padavinsko postajo v zgornjem delu porečja za bolj natančno
spremljanje hidrološkega stanja vodotokov;

-

izboljšati organizacijo obveščanja in ukrepanja v kritičnih razmerah;

-

še naprej redno vzdrževati vodotoke (čiščenje strug in bran, urejanje brežin,
odstranjevanje plavja, ...).

S sanacijo struge v zgornjem delu porečja med letoma 2005 in 2008 je bila tam povečana
odtočnost. Naslednje podobno neurje kot leta 2005 lahko povzroči poplavljanje Artišnice
dolvodno, kjer je najgostejša poselitev v dolini. Poudariti je treba, da se je torej s sanacijami
šibka točka (mesto, kjer najprej pride do razlitja na poplavno ravnico) le prenesla po toku
navzdol. Zato predlagam izgradnjo suhega zadrževalnika v okolici Pongraca 142, kjer je
dovolj prostora za izgradnjo. Mislim, da bi bila izgradnja suhega zadrževalnika dolgotrajnejša
in racionalnejša rešitev za zmanjšanje poplavne nevarnosti in ogroženosti v dolini Artišnice.
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7. ZAKLJUČEK
Dolina Artišnice leži v Posavskem hribovju, za katerega sta značilna pestra geološka zgradba
in reliefna razgibanost, s katero so povezani veliki nakloni in nestabilnost površja. Če
prištejemo še padavine ob močnejših neurjih, dobimo naravne dejavnike, ki so povzročili
pojav zemeljskih plazov ter poplav v preteklosti.
Ljudje so v preteklosti naravne dejavnike bolj upoštevali, vendar očitno njihove učinke hitro
pozabimo, kar ne nazadnje dokazuje primerjava franciscejskih katastrov in slik današnje
poselitve. S tem lahko potrdim eno od dveh hipotez, ki sem si jo zastavil na začetku
preučevanja doline Artišnice. Torej potrjujem, da sta bili poselitev in raba tal v preteklosti
bolje prilagojeni poplavnem območju kot danes ter da je zato poplavna ogroženost danes
večja.
Eden od namenov zaključne seminarske naloge je bil, da na podlagi terenskega dela,
geografskih učinkov poplav v preteklosti in pripovedovanja domačinov, skartiram obseg
poplav ob neurju leta 2005. S pridobljenimi podatki sem nato izdelal karto poplavne
ogroženosti porečja Artišnice, kar je bil eden izmed dveh glavnih ciljev. Ugotovil sem, da
poplavno ogrožena območja, na podlagi poplav leta 2005, obsegajo 1,6 % površine celotnega
porečja in ogrožajo 63 objektov. Potrebno je poudariti, da gre za hudourniške poplave, katerih
poplavna območja se s sanacijskimi deli spreminjajo, zato sem med drugim predlagal
izgradnjo suhega zadrževalnika.
Karta ocene ogroženosti zaradi zemeljskih plazov je bila izdelana po metodologiji, ki sta jo
Matija Zorn in Blaž Komac leta 2004 uporabila pri izdelavi kart ogroženosti zaradi zemeljskih
plazov in skalnih podorov. Ob upoštevanju petih dejavnikov, ki vplivajo na pojav zemeljskih
plazov (geološka podlaga, naklon, ukrivljenost površja, ekspozicija in rastlinski pokrov), sem
za porečje Artišnice določil tri stopnje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov. Območja
največje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov pokrivajo 14 % celotnega porečja in tam
najdemo 33 % vseh stavb v porečju Artišnice. Pongrac in Zabukovica sta zaradi zemeljskih
plazov najbolj ogroženi naselji v celotnem porečju.
Na podlagi analize izdelanih kart lahko prvo hipotezo delno potrdim. Zato jo lahko tudi
preoblikujem, in sicer da geološka zgradba in reliefna razgibanost zaradi lege v Posavskem
hribovju predstavljata veliko nevarnost za pojav poplav in zemeljskih plazov.
Glede na opravljene analize karte skupne ogroženosti in občinskega prostorskega načrta
ugotavljam, da nevarnost pojava poplav in zemeljskih plazov predstavlja omejitveni dejavnik
prostorske širitve naselij v dolini Artišnice. Predvidene širitve naselij segajo v poplavno
ogrožena in zaradi zemeljskih plazov ogrožena območja, zato predlagam določene ukrepe za
zmanjšanje ogroženosti. Dva izmed sedmih ukrepov sta upoštevanje varovalne vloge gozda in
postavitev vodomerne in padavinske postaje v zgornjem delu porečja.
Sanacija ob neurju 2005 poškodovanih objektov, cestne in vodne infrastrukture ter zemeljskih
plazov je bila dolgotrajna in, glede na opazovanje stanja v zadnjih treh letih, učinkovita.
Hudourniški potok Artišnica odtlej ni prestopil bregov, kar bi lahko bila zasluga opravljenih
sanacijskih del, vendar podatki kažejo, da do sedaj nismo bili priča tako močnim neurjem kot
leta 2005. Ali so sanacijska dela opravila svoj namen, nam bo povedal čas oziroma naslednje
primerljive padavine letu 2005, katerih na srečo še nismo bili deležni.
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8. SUMMARY
The valley of Artišnica lies in the hills of Posavje, for which geological diversity and diverse
relief are typical. That leads to big slopes and unstable surface. If we add precipitation at
stronger storms, we receive natural factors, which caused the occurrence of landslides and
floods in the past.
People in the past have considered natural factors more often. However, we apparently forget
their effect very fast, which proves the comparison of Franciscean cadastres and pictures of
the population nowadays. With that, we approved one of two hypotheses, which we have set
at the beginning of the study of valley of Artišnica. So I confirm that the population and land
use in the past were better adjusted to the flood region as they are today and that the flood
vulnerability is bigger nowadays.
One of the purposes of my final study was to caricature the range of floods in the storm of
2005, on the basis of fieldwork, geographical causes of floods in the past and the telling of
locals. With the information acquired, I have made a map of flood vulnerability of Artišnicas
river basin, which was one of my two main goals. I found out, that the flood vulnerable area,
on the basis of floods in 2005, covers 1,6 % of the whole river basin and endangers 63
objects. It is crucial to stress out, that these are torrential floods, which flood areas change
with rehabilitation work, therefore I have suggested the construction of a dry reservoir.
The map of landslide vulnerability was made after the methodology, which Matija Zorn and
Blaž Komac used in 2004 by making the maps for vulnerability of landslides and rock falls.
With considering the five factors, which affect on the occurrence of landslides (geological
grounding, slope, curvature of surface, exposition and forest cover), I have set three levels of
vulnerability due to landslides for Artišnicas river basin. The area of the biggest landslide
vulnerability covers 14 % of the whole river basin and that is where we can find 33 % of all
buildings in Artišnica river basin. Pongrac and Zabukovica are the most landslide vulnerable
settlements in the whole river basin.
Due to the analysis of the maps that we made, we can partly confirm the first hypothesis. That
is why I can reset the first hypothesis, that the geological structure and the relief diversity,
because of the position in the hills of Posavje, present a major vulnerability for the occurrence
of floods and landslides.
Regarding the finished analysis of maps of collectively vulnerability and municipal plan of
space, I am finding out, that the danger of flood and landslide occurrences represents a
restrictive factor for spatial expansion of settlements in the valley of Artišnica. The expected
expansion of settlements extends into the flood and landslide vulnerable areas, that is why I
suggest certain measures for reduction of vulnerability. Two out of seven measures are
considering the protective role of forest and the construction of streamflow monitoring and
weather station in the upper region of the river basin.
The rehabilitation of damaged objects, street and water infrastructure and landslides after the
storm in 2005 was long-lasting and due to observation of conditions in the last three years,
successful. The torrential stream of Artišnica hasn’t overflown the riverbank since then,
which could be the credit of successful rehabilitating work. However the facts show, that we
haven’t yet witnessed such strong storms as it was in 2005. Only time will tell, if the
rehabilitation work carried out its purpose, or the next comparable precipitation to the storm
in 2005 will, which we luckily haven’t witnessed yet.
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